
Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde 2022 de São Paulo

O Estado e o Município de São Paulo vem passando por uma transformação no seu
modelo  de  atenção  à  saúde  em função  da  terceirização  dos  serviços  do  SUS,  com
transferência da gestão para Organizações Sociais de Saúde (OSS), que trazem grandes
desafios e ameaças à construção da política pública de saúde nos termos preconizados
pela Constituição Federal, pela Lei nº 8.080/90 e pela Lei nº 8.142/90. 

Usuários e trabalhadores vem sofrendo com a precarização dos serviços e dos vínculos
trabalhistas,  com repercussão  na  qualidade  da  atenção  em saúde  e  no  exercício  do
controle social do SUS.

Considerando este contexto, a Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde
2022 de São Paulo, durante o encontro realizado no dia 23 de julho de 2022, em
conjunto com a Plenária Livre do Grito dos Excluídos, no Município de São Paulo,
discutiu e aprovou as seguintes diretrizes:

1. Rever a política de gestão baseada em OSS e desenvolver estratégias e mecanismos
para tornar o SUS 100% público.

2. Garantir que o SUS seja totalmente estatal e com funcionamento integrado de acordo
com as diretrizes do artigo 198, da Constituição Federal, e das Leis nº 8.080/90 e nº
8.142/90, retomando gradativamente todos os serviços, em particular da Estratégia Saúde
da Família  (ESF),  repassados às  OSS nos Municípios  integrantes do Estado de São
Paulo e em outras regiões do país.

Estas ideias centrais desdobram-se em dois eixos de diretrizes-dispositivos:

- O SUS como serviço público do povo e para o povo:

3.  Promover  a  transferência  da  gestão  dos  serviços  da  atenção  básica  para  a
administração direta em 100% das unidades de saúde em todo o território nacional.

4. Estabelecer como responsabilidade da administração direta a gestão, a organização e
a prestação dos serviços do SUS em todo o território nacional.

5. Manter a realização de concursos públicos para o provimento de cargos na área de
saúde  de  forma  permanente,  acompanhando  as  alterações  sócio-demográficas  e
epidemiológicas de cada região, para a prestação de serviços de saúde pelo SUS.

- Controle das OSS até a sua total desvinculação dos serviços do SUS

6. Anular de forma definitiva o credenciamento de pessoas jurídicas realizado por OSS,
por  mascarar  o  vínculo  empregatício,  impedindo  a  verificação  dos  requisitos  e
qualificações técnicas necessárias para o atendimento adequado da população.

7. Incluir a capacitação de conselheiros de saúde para análise dos contratos de gestão e
avaliação dos serviços prestado pelas OSS nos programas de educação permanente para
o controle social, nas unidades federativas onde houver a prestação de serviços por OSS,
até que seja efetivada a transferência total dos serviços para a administração direta.



8. Limitar o repasse de verbas da saúde para OSS, fixando-se um teto inicial de 40%, e
promover  o  rebaixamento  progressivo  do  repasse  até  a  sua  definitiva  extinção,
acompanhando  o  processo  de  transferência  dos  serviços  prestados  por  OSS para  a
administração direta, em todo o território nacional.

São Paulo, 23 de julho de 2022.
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