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Resumo 

Para superar desafios crescentes na prestação de serviços públicos de assistência à saúde no Distrito 

Federal, idênticos aos dos demais Entes Federativos, o Governo do Distrito Federal está criando e 

pretende implantar o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, serviço social autônomo, 

que sucederá o Hospital de Base do Distrito Federal, unidade administrativa da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito - SES-DF. A proposta para o IHBDF é inspirada, especialmente, no modelo da 

Associação das Pioneiras Sociais, que administra a Rede Sarah Hospitais de Reabilitação, e será 

alicerçada em recursos 100% públicos, com atendimento integral e 100% gratuito aos usuários do 

Sistema Único de Saúde - SUS, sem qualquer participação de capital privado. O novo SSA na área de 

Saúde é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade 

pública, com controle público, para prestação de assistência médica qualificada e gratuita à população 

e de desenvolver atividades de ensino e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o Poder 

Público. O modelo proposto para o IHBDF dispõe de arquitetura autônoma e flexível, mas controlada 

pelo Poder Público, embora regido por regras especiais de seleção e contratação de pessoal e 

fornecedores, observados os princípios da Constituição Federal. Este trabalho destacará o processo de 

criação, a fundamentação doutrinária, jurisprudencial e legal, o modelo de governança e de 

relacionamento com o Poder Público, o fomento público, as características de gestão de meios, os 

controles sobre suas atividades, os principais desafios a serem enfrentados e o estágio atual de 

implantação. Com essas ações, a SES-DF anseia atravessar o atual momento e proporcionar serviços 

públicos de saúde de altíssima qualidade à população do Distrito Federal, bem como dos pacientes 

provenientes dos demais entes federativos que buscam o SUS distrital. 
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1 Introdução 

A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF - vem enfrentado diversas 

dificuldades ao longo do tempo na prestação de serviços de assistência à saúde. 

Essa dificuldade se assenta, especialmente, no suprimentos e gestão de meios, ou seja, 

no suprimento de materiais médico-hospitalares, na prestação de serviços de suporte, inclusive 

manutenção de equipamentos médico-hospitalares, e, por fim, no suprimento, motivação e 

gestão de pessoas, quadro esse muito agravado pela situação econômico-fiscal-orçamentária 

por que passa o Governo do Distrito Federal desde o início de 2015, como de resto todo o País, 

já há dois anos em recessão econômica.  

Ante essa realidade, o Governo do Distrito Federal, além do processo de modernização 

interna de estruturas e do processo de trabalho, vem buscando modelos alternativos para 

implementação de políticas de saúde para melhorar a oferta e a qualidade dos serviços de saúde 

prestados para a sociedade, entre os quais estão celebração de contrato de gestão com 

organizações sociais, convênios com entidades do terceiro setor, e, por último, contrato com 

empresa pública federal. 

O modelo de organização social tem enfrentado resistência de setores e atores da 

sociedade civil e por parte de órgãos de controle, e o modelo de parceria por convênio tem-se 

apresentado frágil para o seu objeto. Atualmente, há um exemplo de cada caso. O Hospital da 

Criança de Brasília José Alencar é administrado por uma organização social, com excelentes 

resultados, e recentemente foi assinado contrato com o Hospital Universitário de Brasília 

(HUB), por orçamentação global, também com boas expectativas de resultado.  

Diante desse desafio, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF - 

pesquisou e identificou outro modelo jurídico-administrativo que fosse, simultaneamente 

próximo do poder público e, de outro lado, autônomo, eficiente e flexível. 

Como resultado desse processo, foi elaborado anteprojeto de lei, que teve por objetivo 

autorizar o Poder Executivo a instituir o serviço social autônomo Instituto Hospital de Base do 

Distrito Federal – IHBDF, a fim de conferir autonomia administrativa e orçamentária àquele 

hospital, no âmbito da regionalização e da descentralização da saúde do Distrito Federal. 

Inicialmente, saliente-se que a nova configuração jurídico-administrativa proposta para 

o HBDF faz-se com a administração de recursos 100% públicos, com atendimento 100%  

Sistema Único de Saúde - SUS, gratuito, sem qualquer participação de capital privado. A 

proposta é inspirada, especialmente, no modelo da Associação das Pioneiras Sociais, que 

administra a Rede Sarah Hospitais de Reabilitação, que tem sede nesta Capital. 

A instituição do IHBDF visa a atender aos anseios da sociedade e às deliberações do 

Conselho de Saúde do Distrito Federal, em sua 387ª reunião extraordinária, realizada em 27 de 

setembro de 2016, que defenderam a necessidade de ampliar a autonomia e a flexibilidade do 

Hospital de Base do Distrito Federal, em função de suas características operacionais e de 

infraestrutura, inclusive, aventando a possibilidade de adoção de “modelo de gestão similar ao 

do Hospital Sarah Kubitschek”. 

Considerando que a perspectiva econômico-fiscal do Distrito Federal, para os próximos 

anos, é negativa (impactando a arrecadação/receita, e consequentemente a disponibilidade de 

orçamento/recursos financeiros) e que as demandas da sociedade por serviços de saúde são 

crescentes e incomprimíveis, questiona-se: como superar esse desafio?  

Este artigo pretende contribuir com respostas a essa pergunta, apresentado a alternativa 

identificada para o seu mais relevante equipamento de saúde, o Hospital de Base do Distrito 

Federal, com vistas a aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde prestados, 
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apontando as justificativas, vantagens, desvantagens e riscos associados. Neste artigo serão 

explorados, de forma geral, o modelo proposto que se pretende implantar. 

Acredita-se que a proposta para o Hospital de Base do Distrito Federal possa ser uma 

alternativa para todos os equipamentos hospitalares públicos distribuídos pelo território 

nacional. 

2 Objetivos  

O objetivo deste artigo é relatar o modelo proposto para aumentar a oferta e melhorar a 

qualidade dos serviços de saúde de média e alta complexidade ofertados pelo Hospital de Base 

do Distrito Federal, maior e última instância de assistência à saúde das populações do Distrito 

Federal e dos entes federativos que o buscam. 

Este trabalho foi construído sobre os estudos e pesquisas que alicerçaram a construção 

da proposta, bem como sobre os marcos legais e documentos produzidos até o momento. 

Nesse sentido, destacará o processo de criação, a fundamentação doutrinária, 

jurisprudencial e legal, o modelo de governança e de relacionamento com o Poder Público, o 

fomento público, as características de gestão de meios, os controles sobre suas atividades, os 

principais desafios a serem enfrentados e o estágio atual de implantação. 

3 O Hospital de Base do Distrito Federal 

A história do Hospital de Base do Distrito Federal confunde-se com a própria história 

de Brasília, visto que sua concepção remonta a 1957, quando do planejamento do Sistema de 

Saúde de Brasília, realizado para implantação da nova Capital, sendo então inaugurado sob a 

função e denominação de Hospital Distrital de Brasília - HDB em 12 de setembro de 1960. 

Em 1976, assume as funções e denominação de Hospital de Base do Distrito Federal, 

tendo por competência dispensar assistência de rotina médica, cirúrgica e obstétrica, além de 

incorporar atividades de emergência, serviços de ambulatório e medicina preventiva, 

concentrando todas as especialidades e equipamentos de alta precisão, facilitando, pela 

concentração de especialistas e respectivos meios, uma assistência de alto padrão. 

Hoje, o HBDF atende toda a população do DF, entorno e Estados circunvizinhos para 

procedimentos de alta complexidade. Recebe anualmente alunos de graduação em Medicina, 

Enfermagem e outros cursos da área de saúde, bem como profissionais graduados pleiteando 

vagas nos Programas de Residência Médica e Profissional. Atende, como campo de estágio, a 

vários convênios da Secretaria de Saúde com Instituições de Ensino Superior e Médio, 

recebendo em suas dependências estudantes de cursos de medicina, enfermagem, nutrição, 

fisioterapia, odontologia e psicologia. 

Todavia, o hospital símbolo da cidade e sua maior unidade de saúde necessita de 

ferramentas de suporte gerencial e administrativo, uma vez que o modelo e a legislação aos 

quais se submete não mais condizem com suas demandas e com a realidade fática da instituição, 

não havendo garantia de recursos para seu pleno e efetivo funcionamento, mas, em sentido 

oposto, alta demanda por recursos e investimentos. 

O Hospital de Base do Distrito Federal é uma Unidade de Referência Distrital voltada 

principalmente para o tratamento de alta complexidade em nível ambulatorial, hospitalar e de 

emergência, distribuídas nas especialidades clínicas, cirúrgicas, diagnósticas, assistência 

multidisciplinar e enfermagem, contanto para sua operacionalização com 3.512 servidores. 

Os dados e informações acima podem ser sintetizados na figura e nos quadros abaixo: 
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Figura 1 – Números do Hospital de Base do Distrito Federal, em 2017 
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Quadro I - 40 Especialidades Ambulatoriais 
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Quadro II - 16 Clínicas Cirúrgicas 
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Quadro III - 18 Unidades de Medicina Interna 
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Quadro IV - Especialidades do Pronto Socorro 
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O HBDF, apesar das dificuldades de pessoal, logística e suprimento pela qual passou, 

realizou, ao longo de 2016, 286.761 consultas ambulatoriais e 221.157 de emergência, 

totalizando 507.918.3 É a seguinte a produção do 1º e 2º quadrimestres de 2016: 

 

 
Quadro V - Total de Cirurgias, eletivas e de emergência, realizadas por quadrimestre 

 

  
Quadro VI - Total de hospitalizações, clínicas e cirúrgicas, realizadas por quadrimestre 

 

Além das atividades de assistência à saúde, o HBDF, na área de ensino e pesquisa, em 

abril de 2016, dispunha de 608 vagas preenchidas de residência médica ou multidisciplinar.  

O faturamento do HBDF, no primeiro quadrimestre de 2016, foi de R$ 12.789.044,69, 

referente a 7.536 Autorizações de Internação Hospitalar - AIH, e de R$ 10.275.020,43, no 

primeiro trimestre de 2016, referente a 739.702 Boletins de Produção Ambulatorial - BPA e a 

36.877 Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade - APAC. Por outro lado, os 

custos médios mensais do primeiro trimestre de 2016 foram de R$ 48.687.852,62, sendo 

76,45%, isto é R$ 37.219.606,87, com despesas de pessoal. 

Em maio de 20174, foram levantadas as seguintes necessidades para o pleno 

funcionamento do HBDF: 

 Servidores: 1.697 servidores com jornada de 20 horas semanais (jornada prevista em lei 

para todos os servidores públicos da saúde do Distrito Federal); 

 Insumos: Medicamentos e materiais hospitalares; 

 Equipamentos: Aquisição de novos e manutenção dos existentes; 

 Adequação e ampliação de áreas físicas; 

 Manutenção predial; 

Como pode ser observado, as necessidades relacionavam-se a pessoal, à cadeia de 

suprimentos e serviços, inclusive o básico, e à manutenção dos equipamentos e instalações 

existentes. 

Com vistas a permitir o cumprimento o pleno funcionamento da capacidade instalada 

existente no HBDF, e suprir as necessidades identificadas, a SES-DF visualizou as seguintes 

estratégias ou prioridades: 

 Autonomia; 

 Descentralização; 

 Desburocratização; 

 Agilidade em contratações e admissão de pessoal; 

 Racionalização de custos; e 

 Monitoramento e controle. 

                                                 
3 Fonte: DCASS, SAIS, SES-DF. 
4 Informações apresentadas no Seminário para discutir a Saúde Pública no Distrito Federal, promovido pela 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 05 de maio de 2017. 

TIPO 1º	Quadrimestre 2º	Quadrimestre

Eletivas 1.337 1.579

Emergência 1.427 1.351

Total	Geral 2.764 2.930

CIRURGIAS	

TIPO 1º	Quadrimestre 2º	Quadrimestre

Clínicas	e	Cirúrgicas 3.658 4.154

HOSPITALIZAÇÕES
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No próximo item, abordar-se-á os modelos que melhor atendem às necessidades e 

estratégias acima relatadas. 

4 ALTERNATIVA DE MODELOS ORGANIZACIONAIS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Dadas as dificuldades de diversas ordens, a SES-DF partiu em busca no ordenamento 

jurídico pátrio de modelos e arranjos jurídico-administrativos capazes de dar maior autonomia 

e flexibilidade para o Hospital de Base, em contrapartida à demonstração de resultados, 

qualidade e produtividade.  

As alternativas identificadas preliminarmente foram: 

 Órgão Autônomo (de fato) - OA; 

 Autarquia Especial - AE; 

 Fundação “Estatal” - FE5; 

 Empresa Pública “Social” - EPS6; 

 Serviço Social Autônomo - SSA; 

 Organização Social - OS; e 

 Privatização - P. 

Observou-se, por um lado, que os modelos submetidos ao direito público (OA e AE) 

não trariam a desburocratização e a agilidade suficientes e necessárias para as atividades de 

assistência à saúde. Os modelos FE e EPS, de direito privado, mas com derrogações de direito 

público, seriam mais adequados que os dois primeiros, mas não ofereceriam agilidade 

suficiente. 

Por outro lado, os modelos que alcançariam o grau de flexibilidade e autonomia 

almejado seriam os três últimos, dentre os listados, sendo que, a privatização nunca foi cogitada, 

por ser contra a política da Secretaria e do Governo de Brasília e as diretrizes do Conselho de 

Saúde; e OS havia sofrido grande resistência por parte de entidades sindicais e autoridades de 

controle distritais, apesar de haver lei aprovada desde 2008 autorizando sua realização (Lei 

Distrital 4.081, de 2008). Restou assim, como escolha mais adequada, o modelo SSA, que 

atenderia aos quesitos de eficiência e agilidade almejados. 

De forma resumida, a análise pode ser observada no quadro comparativo abaixo: 

 

                                                 
5 Fundações “Estatais” são fundações de direito privado instituídas por lei, na forma do artigo 37, XIX, da CF, 

assim classificadas por alguns autores. 
6 Empresas Públicas “Sociais” são empresas públicas que, de fato, não visam lucro, normalmente com atuação em 

áreas sociais, inclusive saúde, assim classificadas por alguns autores. 



 

 

CARACTERÍSTICAS/MODELOS OA AE FE EPS SSA OS P 

1 - GESTÃO DE PESSOAS 

1.1 - Forma de provimento        

 Concurso Público X X X X    

 Processo Seletivo     X X X 

1.2 - Regime        

 Estatutário X X      

 CLT   X X X X X 

 Estabilidade X X R7     

1.3 - Instrumentos para definição de 

quadro, fixação de salários, planos 

de carreiras 

       

 Lei X X      

 Regras próprias observados 

os princípios constitucionais 

e os limites do Poder Público 

  X X    

 Regras próprias observados 

os princípios constitucionais 
    X X X 

2 - GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 Lei Federal nº 8.666/1993 X X X     

 Lei Federal nº 13.303/2016    X    

 Regras próprias observados 

os princípios constitucionais 
    X X X 

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 Lei Orçamentária Anual X X      

 Lei Orçamentária Anual e 

alocação interna 
  X X    

 Contrato de Gestão e 

Alocação Interna 
    X X  

 Contrato de Concessão ou 

de PPP e Alocação Interna 
      X 

4 - GOVERNANÇA INTERNA 

 Lei e Decreto X X      

 Lei, Decreto, Estatuto ou 

Contrato Social, Decisão 

Interna 

  X X    

 Decisão Interna     X X X 

5 - RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO 

 Subordinação X       

 Supervisão Secretarial  X X X    

 Contrato de Gestão     X X  

 Contrato de Concessão ou 

de PPP 
      X 

6 - CONTROLE 

 SES-DF X X X X X X X 

 CSDF X X X X X X X 

 CGDF X X X X X X X 

 TCDF X X X X X X X 

 MPDFT X X X X X X X 

QUADRO VII – Relação Resumida de Características Comparada entre os Diversos Modelos Jurídico-

Administrativos 

                                                 
7 A característica de estabilidade, ou não, dos empregados das Fundações Estatais, ainda não está pacificado, 

variando em cada Lei Estadual, e dependendo de lei complementar federal que vier a regulamentar o artigo 37, 

inciso XIX, da CF. 
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Como pode ser observado, os modelos Organização Social e de Serviço Social 

Autônomo são semelhantes em suas características e nas regras de atuação em relação a 

contratações e a pessoal, distinguindo-se na gênese e na composição do processo decisório, 

sendo o primeiro criado por particulares que se submetem à qualificação pelo Poder Público, e 

no segundo, a entidade é criada pelo Poder Público, que controla todo o processo decisório 

interno da instituição, sem qualquer participação de capital privado. 

Como apresentado inicialmente, as maiores dificuldades do HBDF estão relacionadas à 

pessoal e à cadeia de suprimentos e serviços, como demonstrado no quadro acima, e é 

exatamente nesses tópicos que os modelos OS e SSA apresentam autonomia e permitem maior 

flexibilidade e consequente agilidade. 

A análise realizada concluiu que o caso de maior sucesso no critério autonomia e 

flexibilidade versus resultados, qualidade e produtividade no modelo público, com a segurança 

que uma Lei lhe concede e as derrogações de direito público, com estrutura e eficiência 

assemelhada à privada, é o da Lei Federal nº 8.246, de 22 de outubro de 1991, que autorizou o 

Poder Executivo a instituir o serviço social autônomo Associação das Pioneiras Sociais. 

4.1 O Modelo da Associação das Pioneiras Sociais: 

A estruturação jurídico-administrativa da Associação das Pioneiras Sociais - Rede Sarah 

de Hospitais de Reabilitação sob a forma de serviço social autônomo deu-se em substituição ao 

modelo fundacional em 1991, alterando, dentre outros elementos, sua forma de governança, 

financiamento, seus mecanismos de contratações de pessoas, bens e serviços. 

As origens da Associação das Pioneiras Sociais - Rede Sarah de Hospitais de 

Reabilitação remontam a 1956, tendo o modelo evoluído de sociedade civil sem fins lucrativos, 

de utilidade pública, incorporada à Fundação das Pioneiras Sociais, instituída em 1960, para o 

modelo atual em 1991. 

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação é reconhecida nacional e internacionalmente 

como centro de excelência em serviços de saúde de reabilitação, tendo financiamento 

exclusivamente público e atendimento gratuito aos usuários.  

O modelo serviço social autônomo, com as suas características básicas fixadas em Lei, 

permitiu manter o grau de excelência alcançado pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 

especialmente pela adoção de modelo próprio de seleção e gestão de pessoas, aquisição de bens 

e contratação de serviços. 

O relacionamento da APS com o Ministério da Saúde ocorre por meio do Contrato de 

Gestão plurianual, que deve ser repactuado anualmente, para ajustar as metas ao previsto no 

orçamento. 

Outro ponto de destaque é o modelo de governança. Na APS, há um Conselho de 

Administração, composto de 24 membros, sendo que dentre estes três indicados, 

respectivamente, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Saúde e pelos seus empregados, e, por outro lado, nenhum dos Conselheiros é 

indicado pelo Poder Público. Há, também, uma Diretoria, com responsabilidades executivas, 

com quatro integrantes.  

Em 2016, a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação realizou 414.559 consultas, 

13.207.058 outros atendimentos de nível superior, 1.236.302 serviço auxiliar de diagnóstico e 

terapia (SADT), 19.032 internações e 11.158 cirurgias, em 5 unidades, apresentando altíssimos 

níveis de satisfação dos usuários (em 2016, classificada como "bom" ou "ótimo” por 98,6%), e 

baixíssimos índices de infecção hospitalar ou supuração em cirurgias limpas. 

Ao contrário de outras unidades de saúde financiadas pelo SUS, a APS não é regulada 

pelos órgãos do SUS, não recebe pacientes por ele encaminhados ou referenciados, bem como 

não dispõe de pronto socorro, nem realiza atendimentos de urgência e emergência.  
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4.2 O Modelo Serviço Sociais Autônomo: 

Como serviço social autônomo podem ser conceituados os entes paraestatais, de 

cooperação com o Poder Público, com administração e patrimônio próprios, revestindo a 

forma de instituições particulares convencionais (fundações, sociedades civis ou associações) 

ou peculiares ao desempenho de suas incumbências estatutárias. (MEIRELLES, Hely). 

Acrescenta o autor que tais entidades, embora oficializadas pelo Estado, não integram a 

Administração direta nem a indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, 

cooperando nos setores, atividades e serviços que lhes são atribuídos, por considerados de 

interesse específico de determinados beneficiários. Recebem, por isso, subsídios diretamente 

por recursos orçamentários do ente que as criou. 

O entendimento doutrinário amoldou-se à realidade legislativa que conferiu pluralidade 

na forma de atuação do chamado terceiro setor. Neste sentido, a doutrina (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella) leciona que usando a terminologia tradicional do direito administrativo 

brasileiro, incluem-se essas entidades entre as chamadas entidades paraestatais, no sentido 

em que a expressão é empregada por Celso Antônio Bandeira de Mello, ou seja, atividade não 

lucrativa e às quais o Poder Público dispensa especial proteção, colocando a serviço delas 

manifestações de seu poder de império, como o tributário, por exemplo; não abrangem as 

entidades da Administração indireta; trata-se de pessoas privadas que exercem função típica 

(embora não exclusiva do Estado), como as de amparo aos hipossuficientes, de assistência 

social, de formação profissional. Exatamente por atuarem ao lado do Estado, recebem a 

denominação de entidades paraestatais; nessa expressão podem ser incluídas todas as 

entidades que integram o terceiro setor. 

Referido modelo normativo não se mostrou estanque, havendo novos arranjos e 

desdobramentos na forma de seu financiamento e em suas prerrogativas, como o decorrer do 

tempo. Nesse percurso, diversos questionamentos judiciais foram veiculados até uma pá de cal 

ser lançada pelo STF no julgamento do RE 789874 - Recurso Extraordinário. 

No acórdão, a Suprema Corte decidiu que os serviços sociais autônomos ostentam 

natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, embora 

colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a 

Constituição de 1988, como a correspondente legislação de regência asseguram autonomia 

administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo 

Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008.  

No mesmo sentido, o Acórdão da ADI 1864, precedente citado, já proclamava que a 

Constituição, no art. 37, XXI, determina a obrigatoriedade de obediência aos procedimentos 

licitatórios para a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer um dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A mesma regra não existe para as 

entidades privadas que atuam em colaboração com a Administração Pública.  

Adite-se que o Acórdão da ADI 1864 ratificou, ainda, a possibilidade de entes 

subnacionais poderem criar entidades paraestatais para colaborarem na execução de políticas 

públicas, desde que não envolva os poderes exclusivos do próprio Estado. 

Seguindo a mesma linha jurisprudencial precedente, o STF em seu acórdão da ADI 1923 

teceu várias considerações acerca da prestação de serviços sociais não exclusivos do Estado por 

entidades do setor privado sem fins econômicos.  

A conceituação decorrente, porém, suplantou os limites normativos questionados na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo leading case na modulação da relação entre 

terceiro setor e governo. 

Quanto à natureza da relação entre entidades do terceiro setor contratualizadas com o 

Poder Público, estabeleceu-se tratar de um convênio de fomento, sendo que a finalidade de 
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fomento é posta em prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública 

para as entidades privadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o 

direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do particular em consonância com o interesse 

público, através da inserção de metas e de resultados a serem alcançados, sem que isso 

configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação. 

As decisões do STF são calcadas em sólidas bases constitucionais, das quais, em relação 

ao modelo serviço social autônomo “clássico”, podemos citar os arts. 149, caput; 150, VI, “c”; 

e 240, e o art. 62, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que leciona como devem 

ser criados novos SSA. 

Além das decisões citadas acima, há jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça e no 

Tribunal de Contas da União reafirmando e consolidando as características e prerrogativas do 

modelo. 

Outra referência legal, que merece ser destacada, é localizada no art. 183 do Decreto-

Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que estabelece que as instituições classificadas como 

serviços sociais autônomos, “...dotadas de personalidade jurídica de direito privado ... estão 

sujeitas à fiscalização do Estado nos têrmos e condições estabelecidas na legislação pertinente 

a cada uma.”. 

A natureza jurídica da entidade paraestatal, embora não exista definição legal (lei quadro 

específica), doutrinariamente o serviço social autônomo tem sido apontado como entidade 

paraestatal de cooperação com o Poder Público, criada com autorização legal e com 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

Embora classicamente tal estruturação designasse as entidades que compõem o 

chamado “Sistema S”, passou a Administração Pública, inclusive no cenário federal, a valer-se 

dessa forma de organização na gestão de atividades próprias, citando-se como exemplo, no 

âmbito da União o Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil - 

APEX-Brasil (Lei nº 10.668, de 2003); o Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial – ABDI (Lei nº 11.080, de 2004); e o Serviço Social Autônomo 

Associação das Pioneiras Sociais – APS, mantenedor da Rede SARAH (Lei nº 8.246, de 1991). 

A iniciativa foi acompanhada por outros Entes da Federação, destacando-se de forma 

mais efusiva a experiência do Estado do Paraná, em que se instituíram, sob a forma de serviço 

social autônomo, a PARANAPREVIDÊNCIA (Lei paranaense nº 12.398, de 1998), a 

PARANACIDADE (Lei paranaense nº 11.498, de 1996), e a PARANAEDUCAÇÃO (Lei 

paranaense nº 11.970, de 1997), entre outros, o que recebeu, inclusive, atenção específica do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1864, acima já relatado. 

Cita-se, ainda como exemplo dessa forma de descentralização administrativa, o Serviço 

Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro – SEHAC (Lei do Município de Petrópolis nº 

6.483, de 2007), o Instituto Curitiba de Saúde, do Município de Curitiba (Lei do Município de 

Curitiba nº 9.626, de 1999), a Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (Lei do 

Município de São Paulo nº 15.838, de 2013), entre outros.Exauridas as considerações jurídicas 

sobre a natureza da instituição serviço social autônomo e seus limites de atuação, compreendeu-

se como relevante inspirar-se no modelo normativo adotado pela Associação das Pioneiras 

Sociais – Rede Sarah Hospitais de Reabilitação, com o implemento das inovações jurídicas 

contemporâneas relacionadas às relações terceiro setor e Estado e de boa governança 

corporativa previstas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que trata do estatuto 

jurídico da empresa pública. 

Desde 1988, após a promulgação da Constituição, diversas entidades semelhantes foram 

autorizadas a ser instituídas pelo poder público, em variadas áreas de atuação, todas com 

atividades não exclusivas de estado, não apenas pela União, mas, também, por Estados e 

Municípios, como pode ser observado no quadro abaixo: 
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ANO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

Pré-1988 
SENAI / SESI / 

SENAC / SESC 
  

1990 SEBRAE   

1991 SENAR / APS   

1993 SEST / SENAT   

1997  PARANAEDUCAÇÃO  

1998 SESCOOP 
PARANAPREVIDENCIA / PARANÁ 

PROJETOS/ PARANÁ TECNOLOGIA 
 

1999  CBGC/MG / IPESAP * ICS (Curitiba) 

2001  AMAZONPREV **  

2002   F.S.S.P.M.P. *** 

2003 APEX   

2004 ABDI   

2005   MANAUSPREV **** 

2006  PARANACIDADE  

2007   SEHAC (Petrópolis) 

2008  INVESTE SP /PRO-SAÚDE (AC)  

2009  AL PREV *****  

2011  APD  

2013 ANATER  ADE-SAMPA 

2014   SSA-HMDCC (BH) 

QUADRO VIII - Relação dos Serviços Sociais Autônomos Localizados 

Observações: 

* Criado em 1999 e extinto em 2002. 

** Criado em 2001 e transformado em 2011. 

*** Criado em 2002 e em liquidação extrajudicial, pela ANS, a partir de 2012. 

*** Criado em 2005 e extinto em 2013. 

*** Criado em 2009 e extinto em 2015. 

4.3 Serviços Sociais Autônomos na Área da Saúde 

Dentre os SSA, há alguns na área da Saúde, para o atendimento dos cidadãos, além da 

Associação das Pioneiras Sociais, pode-se citar o Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, 

criado em 2007, o Serviço Social de Saúde do Acre - PRÓ-SAÚDE, no Estado do Acre, criado 

em 2008, e o Hospital Municipal Doutor Célio de Castro, em Belo Horizonte, criado em 2014. 

Quanto à experiência do Serviço Social de Saúde do Acre - PRÓ-SAÚDE, há poucas 

informações. Foram localizadas, a lei de criação (Lei acreana nº 2.031, de 26 de novembro de 

2008) e o Estatuto, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, de 22 de outubro de 2009, 

bem como uma menção na lei que dispôs sobre a “Gestão Democrática do Sistema Público de 

Saúde do Estado do Acre” (Lei acreana nº 1.912, de 31 de julho de 2007, alterada pela Lei 

acreana nº 2.251, de 21 de dezembro de 2009), e a identificação no site da Secretaria de Estado 

de Saúde. Do Estatuto da PRÓ-SAÚDE, merece destaque os seus objetivos: 

“Art. 4º. Constituem-se em objetivos do Serviço Social de Saúde do Acre:  

I - O Serviço Social de Saúde do Acre terá́ como objetivo atuar através de 

contratos de Gestão firmados com Municípios, Estado e União tendo como 

referência as políticas e diretrizes do SUS, e desenvolver atividades 

educacionais e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o Poder 

Público ou Privado. 

II - promover educação permanente do seu pessoal; 

III - colaborar na identificação e no equacionamento de fatores 

determinantes e condicionantes do estado de saúde da população; e 



12 

 

IV - produzir a oferta de serviços nos diversos níveis de atenção à saúde, de 

acordo com o estabelecido nos contratos de Gestão. 

Parágrafo único. Os serviços de saúde considerados como de acesso 

universal e gratuito serão prestados à Administração Pública Estadual, 

Municipal ou Federal, mediante contrato de Gestão, os quais serão 

colocados à disposição da população, ficando vedada a assunção de 

compromissos que violem os princípios do SUS, em especial, os da 

gratuidade, da assistência integral à saúde do cidadão e da igualdade de 

atendimento.” (grifos aditados) 

 

Quanto à experiência do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, em Belo 

Horizonte, é um caso especial, pois a gestão do hospital é compartilhada entre uma 

concessionária (“Novo Metropolitano S.A.”) e o SSA (Serviço Social Autônomo Hospital 

Metropolitano Doutor Célio de Castro), de forma que os serviços de apoio não assistenciais8 

(bata cinza) são realizados pela concessionária e as atividades de saúde (bata branca) pela SSA. 

Quanto ao perfil assistencial do Hospital pode-se observar no seguinte texto: 

“O Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC) é um hospital 

geral com perfil de urgência e emergência. Desta forma, realiza 

atendimentos não programados a todas as pessoas que procuram a unidade 

hospitalar por ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco 

potencial à vida (situação de urgência), ou quando há constatação médica 

de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de morte 

ou sofrimento intenso (situação de emergência).”9 (Grifos aditados) 

 

Há previsão de que, após o prazo do contrato de concessão, o SSA absorva integralmente 

todas as atividades de apoio não assistências. 

A Lei do Município de Belo Horizonte nº 10.754, de 19 de setembro de 2014 autorizou 

o Poder Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo Hospital Metropolitano Doutor Célio 

de Castro, tendo sido efetivamente instituído pelo Decreto do Município de Belo Horizonte nº 

15.785, de 3 de dezembro de 2014, tendo, por fim, o Estatuto foi homologado pelo Decreto do 

Município de Belo Horizonte nº 15.854, de 27 de janeiro de 2015. 

5 A PROPOSTA DO INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL 

A criação do IHBDF, sob a forma de serviço social autônomo, outrossim, aparentemente 

segue a mesma tônica desenvolvida pelos diversos Entes Federados na estruturação de seus 

serviços, tendo por chancela, a abalizada decisão da Suprema Corte, que reconheceu a 

legitimidade da atuação estatal através desse modelo de gestão. 

Oportuno registrar que a busca por soluções gerenciais desburocratizantes e 

reestruturantes há tempos têm ocupado e preocupado os doutrinadores administrativistas 

pátrios. 

O texto normativo do projeto de lei encaminhado para a Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, onde ganhou o número 1486/2017, em seu artigo inicial, autoriza o Poder Executivo a 

instituir o serviço social autônomo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, 

                                                 
8 No caso concreto compreende: manutenção predial; manutenção de equipamentos médico hospitalares; 

estacionamento; segurança patrimonial; serviços administrativos; mensageria; estoque e logística; limpeza; serviço 

de nutrição e dietética; controle patrimonial; máquinas de conveniência e lanchonetes; tecnologia da informação e 

comunicação; controle de pragas; rouparia; lavanderia; fornecimento de gases medicinais; help desk. 
9 Texto extraído de http://novometropolitano.com.br/quem-somos/. 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/decreto/2015/1585/15854/decreto-n-15854-2015-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade 

pública, com controle público, para prestação de assistência médica qualificada e gratuita à 

população e de desenvolver atividades de ensino e de pesquisa no campo da saúde, em 

cooperação com o Poder Público. 

A proposta anteviu que o IHBDF observará os princípios do Sistema Único de Saúde, 

expressos no artigo 198 da Constituição Federal e no artigo 7° da Lei n° 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, bem como, as políticas e diretrizes estratégicas da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal. 

A proposta concentra-se na mudança do modelo jurídico e de gestão administrativa do 

HBDF. As linhas assistenciais atualmente executas pelo hospital não mudam em razão da 

mudança desse modelo. As políticas públicas continuam sendo definidas pela SES-DF, e o 

hospital continua regulado pela SES-DF. O que muda é a qualidade da administração, a 

melhoria do ambiente de trabalho e, portanto, a capacidade de entregar serviços à população 

com mais eficiência, mas sem fechamento ou restrição de qualquer serviço. 

O HBDF continuará sendo a grande porta de trauma do Distrito Federal, e seguirá 

recebendo pacientes, inclusive na emergência, de forma referenciada de outras unidades de 

saúde, como já acontece hoje. 

Trata-se da materialização do fortalecimento pleiteado e pretendido ao Hospital de Base 

do Distrito Federal, que, em sua nova roupagem jurídica, contará com autonomia e flexibilidade 

mais adequadas às suas demandas e aos anseios da sociedade, mediante manutenção integral 

do atendimento exclusivo e gratuito aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

O modelo de financiamento a ser adotado pressupõe a transferência de recursos via 

contrato de gestão, como ocorre com a rede Sarah, o qual estabelecerá metas a serem atingidas 

e respectivos prazos de execução, bem como a previsão expressa dos critérios objetivos de 

avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e 

produtividade, atendendo ao quadro epidemiológico e nosológico do Distrito Federal e 

respeitando as características e a especificidade do IHBDF. 

Quanto aos mecanismos de controle, previu-se que a execução do contrato de gestão 

será supervisionada pela Secretaria de Estado de Saúde e fiscalizada pelo Tribunal de Contas 

do Distrito Federal, que verificará, especialmente, a legalidade, legitimidade, operacionalidade 

e a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades e na consequente aplicação 

dos recursos repassados, sem que isso reduza ou interfira a fiscalização do Ministério Público 

e de demais órgãos de controle externo. 

O controle social da atividade do IHBDF ficará a cargo do Conselho de Saúde do 

Distrito Federal, que recomendará, a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar 

necessárias para corrigir falhas ou irregularidades que identificar no atendimento à população. 

O texto normativo previu a possibilidade de cessão de servidores efetivos da 

Administração Pública para o exercício de atividades junto ao IHBDF, com ônus para a origem, 

desde que submetidos aos mesmos processos de avaliação e metas de desempenho aplicados 

aos empregados do IHBDF sob o regime CLT, definindo regras para a cessão e retorno do 

servidor ao órgão de origem. 

O pessoal próprio do Instituto terá sua remuneração fixada com base em levantamento 

de mercado, conforme expressamente previsto no PL, e negociação com sua representação 

sindical. 

Ainda, em relação ao pessoal, o PL prevê expressamente que os servidores atualmente 

lotados no HBDF poderão ser cedidos ao Instituto, com a garantia de preservação de todos os 

direitos advindos do regime jurídico estatutário. Continuarão a ser remunerados pela SES-DF 

e o valor dos seus salários será descontado da orçamentação do IHBDF. Além disso, poderão 

ocupar cargos de gestão e de assessoria no hospital, sendo remunerados pelo próprio Instituto. 
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Se não desejarem ser cedidos ao IHDBF, poderão ser aproveitados em outras unidades de saúde, 

já que há carência de pessoal em vários pontos da rede. 

O desafio da nova gestão será a convivência interna entre servidores públicos ligados à 

Secretaria e os novos servidores contratados pela CLT. Acredita-se que, havendo transparência 

e critérios claros, o IHBDF terá condições de trazer harmonia a esse sistema misto. Há 

experiências em outros locais dessa convivência, em diversos modelos jurídicos-

administrativos, como no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, em São Paulo. O esforço 

deverá ser unir todos os trabalhadores, servidores e celetistas, que atuarão em um hospital 

melhor. 

De igual sorte, estabeleceu-se a possibilidade de cessão de bens móveis e imóveis em 

favor do IHBDF, conferindo a garantia de incorporação de toda e qualquer aquisição de bens e 

direitos ao patrimônio do Distrito Federal. 

Os órgãos de direção do IHBDF deverão ser o Conselho de Administração, composto 

de nove membros e a Diretoria Executiva, composta de Diretor-Presidente, Diretor-Vice-

Presidente e até três Diretores, eleitos para mandato de três anos pelo Conselho de 

Administração, admitida a reeleição.  

O Conselho de Administração, no modelo proposto, detém proeminência nas políticas, 

diretrizes, planejamento e fixação dos normativos básico de operação do IHBDF, bem como na 

aprovação de relatórios e contas. 

Cabe destacar, que o texto proposto blinda o IHBDF de influências político-partidárias 

e de interesses conflitantes na composição de seus órgãos de controle e direção, ao proibir que 

políticos, pessoas que tenham participado de campanhas eleitorais e dirigentes sindicais, bem 

como seus parentes até o 3º grau, sejam indicados como conselheiros ou diretores.  

Dentre os membros do Conselho de Administração há previsão de conselheiros 

indicados pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, pelo Conselho de Saúde do 

Distrito Federal, pelas entidades da sociedade civil representativas dos usuários do SUS do 

Distrito Federal e pelos empregados da área de saúde do IHBDF. 

No modelo, o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal será membro nato do 

Conselho de Administração e exercerá sua presidência, contando com iniciativa de algumas 

proposições, voto ordinário e de qualidade. 

No modelo de governança proposto, o IHBDF contará, também, com Conselho Fiscal, 

órgão de controle e fiscalização interna composto por três membros indicados pelo Governador 

do Distrito Federal. 

As atividades exercidas pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal não 

deverão ser remuneradas, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem. 

A remuneração dos membros da Diretoria Executiva do IHBDF será fixada pelo 

Conselho de Administração, em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no mercado 

de trabalho, para profissionais de graus equivalentes de formação profissional e de 

especialização  

Foram estabelecidas regras de transição do modelo, sendo que, até que seja nomeada a 

Diretoria Executiva pelo Conselho de Administração, os cargos de Diretor-Presidente, Diretor-

Vice-Presidente e de Diretor do IHBDF serão exercidos, respectivamente, pelos atuais 

ocupantes dos cargos de Diretor-Geral, Diretor de Atenção à Saúde e Diretor Administrativo 

da unidade da Secretaria de Estado de Saúde denominada Hospital de Base do Distrito Federal 

- HBDF. 

A proposta, dadas suas características, a forma de instituição, a origem dos recursos, a 

finalidade pública e o atendimento integral aos usuários do Sistema Único de Saúde, prevê a 
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isenção de tributos distritais para o IHBDF10, bem como indica a obtenção de Certificado de 

Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS e isenção de tributos federais. 

A proposta objetiva que nenhuma certificação ou habilitação do Hospital de Base seja 

perdida. As residências médicas e multiprofissionais continuarão funcionando, com melhor 

qualidade e com possibilidade de expansão, já que a autonomia conferida ao Hospital poderá 

facilitar a execução do orçamento destinado a ensino e pesquisa. 

Projeta-se, para o primeiro ano, a manutenção do orçamento atualmente dedicado ao 

Hospital de Base. A intenção é dar eficiência à gestão do hospital, permitindo fazer mais 

atendimentos, com mais qualidade, com o mesmo valor hoje dispendido. 

O Projeto de Lei prevê que os processos de seleção, nos termos do regulamento próprio 

a ser editado pelo Conselho de Administração, de seleção, deverão:  

 Para admissão de pessoal do IHBDF ser conduzidos de forma pública, objetiva e 

impessoal, com observância dos princípios da publicidade, impessoalidade, moralidade, 

economicidade e eficiência; 

 Para as aquisições, alienações e contratações pelo IHBDF, deverão observar: 

 Os princípios da publicidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência; 

 O princípio do julgamento objetivo; 

 O julgamento das propostas feito de acordo com os critérios fixados no edital; 

 A igualdade de condições entre todos os fornecedores; 

 A garantia ao contraditório e à ampla defesa. 

Dentre as inovações ao modelo, cabe mencionar, também, a previsão de que o contrato 

de gestão poderá ter prazo de vigência de até vinte anos, podendo ser renovado ou prorrogado, 

conforme interesse público, e deverá ser aditivado anualmente para repactuação dos recursos 

de fomento destinados, das metas e indicadores de desempenho. 

Em complementação ao marco legal primário, o regulamento prevê a edição de um 

Decreto regulamentador, que complementa as características dos Conselhos de Administração 

e Fiscal e da Diretoria Executiva, bem como a forma de provimento e transição intermodelos, 

indispensáveis para a aprovação do Estatuto e a instalação do Instituto.  

O Estatuto consolida as características e a governança do Instituto, bem como os demais 

requisitos previstos no Código Civil, para entidades privadas sem fins econômicos ou 

lucrativos, e prevê a adoção de normas de governança interna, bem como competências das 

instâncias deliberativas e atribuições dos atroes institucionais.  

Dentre os instrumentos normativos internos, além dos regulamentos próprios abordados 

acima, merecem destaque: 

 Regimento Interno, inclusive organização; 

 Manual de Organização, que deverá dispor, de forma complementar ao Regimento 

Interno do IHBDF, dentro outros assuntos, sobre: a) a estrutura administrativa, a 

competência das áreas de gestão administrativa, assistencial e de ensino e pesquisa, a 

estrutura de cargos e o quadro de pessoal; b) as atribuições dos membros da Diretoria 

Executiva, inclusive no que concerne às áreas de gestão administrativa, assistencial e de 

ensino e pesquisa eles subordinadas; e c) os sistemas de planejamento e controle, 

informações gerenciais, orçamento, finanças, contabilidade, custos, alçadas decisórias, 

procedimentos administrativos, procedimentos licitatórios e normas de auditoria 

interna; 

 Manual de Gestão de Pessoas que deverá dispor sobre: a) Seleção e admissão do pessoal; 

b) Direitos e deveres dos empregados; c) Regime disciplinar, normas de apuração de 

                                                 
10 Há discussão se isenção de tributos distritais podem, ou não, ser adotada por lei ordinária, ou deve ser por lei 

complementar. 
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responsabilidades e penalidades; d) Formação e treinamento do pessoal; e) Plano de 

carreiras, cargos e funções gratificadas; e f) Salários, benefícios e vantagens dos 

empregados. 

6 ESTÁGIO ATUAL DA PROPOSTA E PRÓXIMOS PASSOS 

O estudo foi convertido em Anteprojeto de Lei encaminhado pelo Governador do 

Distrito Federal à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF em 14 de março de 2017, 

onde foi acolhido como Projeto de Lei - PL sob o nº 1.486/2017. 

Até o momento, o projeto de Lei foi submetido a cinco comissões para análise e parecer, 

antes de ser submetido ao Plenário, sendo que até a conclusão deste texto o PL ainda não havia 

sido aprovado pela CLDF. 

As minutas de Decreto de Regulamentação e de Estatuto, necessários para a criação do 

IHBDF, estão redigidas, aguardando a aprovação do PL pela CLDF, que, de acordo com o texto 

final, poderão ter que ser revistas. 

Em paralelo, ao processo de estudo e elaboração do anteprojeto e da tramitação do PL, 

tem sido realizado amplo debate em relação às vantagens de desvantagens da adoção do novo 

modelo pelo HBDF, tanto de forma presencial, quanto virtual. 

Caso haja aprovação os próximos passos para a instalação do Instituto deverão ser, após 

a constituição do Conselho de Administração, a elaboração do: 

 Regimento Interno (Inclusive a Estrutura Organizacional); 

 Regulamento próprio de aquisições, alienações e contratações; 

 Regulamento próprio de seleção de pessoal;  

 Primeiro Contrato de Gestão. 

 E, posteriormente, a efetiva instalação do Instituto: 

 Manual de Pessoal (inclusive Plano de Empregos, Carreira e Salários); 

 Pesquisa de Salários e Benefícios; 

 Manual Organizacional (processos de gestão corporativos). 

A partir da aprovação do projeto e publicação da lei, estima-se um prazo de seis meses 

para a assunção da gestão do hospital pelo IHBDF. Após esse marco, prevê-se mais seis meses 

para a revisão de todo o plano organizacional, já com o instituto funcionando. Acredita-se que 

em 2018 serão perceptíveis as melhorias. 

7 CONCLUSÃO 

O Sistema Único de Saúde - SUS vive hoje um momento difícil. O envelhecimento da 

população, a mudança do perfil epidemiológico, o aumento de doenças crônico-degenerativas 

e a retração econômica – que leva as pessoas a perderem seus empregos, os planos de saúde 

corporativos ou a capacidade de pagar planos privados – causam aumento da demanda por 

saúde pública, ao passo que o sistema de saúde recebe cada vez menos recursos para custear as 

despesas.  

Fazer saúde universal, integral e gratuita é complexo, e, se não forem desenvolvidos 

mecanismos de modernização dos instrumentos de gestão, o SUS corre sério perigo.  

O Projeto de Lei nº 1.486/2017, teve por objetivo autorizar o Poder Executivo a instituir 

o serviço social autônomo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, a fim de 
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conferir autonomia administrativa e orçamentária ao Hospital de mesmo nome, no âmbito da 

regionalização e descentralização da saúde do Distrito Federal. 

A nova configuração jurídico-administrativa proposta para o HBDF se faz com a 

administração de recursos integralmente públicos, com atendimento direcionado 

exclusivamente para o SUS, gratuito, sem qualquer participação de capital privado. A proposta 

é inspirada no modelo da Associação das Pioneiras Sociais, que administra a Rede Sarah 

Hospitais de Reabilitação, com aperfeiçoamentos de marcos legais, doutrina e jurisprudência 

mais recente. 

A instituição do IHBDF visa a atender aos anseios da sociedade e às deliberações do 

Conselho de Saúde do Distrito Federal, que defenderam a necessidade de ampliar a autonomia 

e a flexibilidade do Hospital de Base do Distrito Federal, em função de suas características 

operacionais e de infraestrutura, inclusive, aventando a possibilidade de adoção de “modelo de 

gestão similar ao do Hospital Sarah Kubitschek”. 

Neste artigo foram relatadas as principais características do modelo proposto para o 

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, inclusive seus destaques, bem como, os próximos 

passos a serem executados, caso o Projeto de Lei seja aprovado pela Câmara Legislativa do 

Distrito Federal. 

Concluindo, o modelo proposto para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - 

IHBDF dispõe de arquitetura autônoma e ágil, mas controlada pelo Poder Público, sem 

participação de capital privado, embora regido por regras especiais de seleção e contratação, 

que permitirão melhorar a quantidade e qualidade de serviços de assistência à saúde ofertados 

à população. 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABDI   Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

ADESAMPA  Agência São Paulo de Desenvolvimento 

AE   Autarquia Especial 

AL PREV  Alagoas Previdência  

ANATER  Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

ANS   Agência Nacional de Saúde Suplementar 

APD   Agência Paraná de Desenvolvimento 

APEX Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos  

APS   Associação das Pioneiras Sociais 

CBGC/MG Caixa Beneficente dos Ex-guardas Civis e Fiscais de Transito de Minas Gerais 

CLDF   Câmara Legislativa do Distrito Federal 

EPS   Empresa Pública “Social” 

FE Fundação ”Estatal”, ou Fundação de direito privado instituída por Lei; 

F.S.S.P.M.P. Fundo de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Petrópolis 

HBDF   Hospital de Base do Distrito Federal 

HDB   Hospital Distrital de Brasília  

ICS   Instituto Curitiba de Saúde 

IHBDF   Instituto Hospital de Base do Distrito Federal 

INVESTE SP Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade 

IPESAP Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento em Administração Pública 

OA   Órgão Autônomo 

OS   Organização Social 

P   Privatização 

PL   Projeto de Lei 

PRO-SAÚDE  Serviço Social de Saúde do Acre  
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SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEHAC Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Petrópolis)  

SENAC  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SENAR  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SENAT  Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

SES-DF   Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 

SESC   Serviço Social do Comércio 

SESCOOP  Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

SESI   Serviço Social da Indústria 

SEST   Serviço Social do Transporte 

SSA   Serviço Social Autônomo 

SSA-HMDCC Serviço Social Autônomo Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (Belo 

Horizonte) 

STF   Supremo Tribunal Federal 

SUS   Sistema Único de Saúde 

TCU   Tribunal de Contas da União 
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