
Parecer 
  
AHMG – União Federal -TRF 1ª Região – Portaria MS nº 158/04-Resolução SESMG nº 
599- Decisão Judicial- Cumprimento 
Relatório 
Trata-se o expediente de consulta feita pelo Município de Carmo do Parnaíba à Secretária 
Executiva do COSEMS/MG, sobre o pagamento referente á prestação de serviços de 
saúde em decorrência de contrato celebrado entre o consulente e a Santa Casa de 
Misericórdia de Carmo do Parnaíba. 
 
Estudada a matéria, entendemos: 
Fundamentação 
  
Em princípio ressaltamos que, em pese a decisão judicial em sede de antecipação de 
tutela na ação nº 2005.38.00.013158-4, movida pela Associação dos Hospitais de Minas 
Gerais face à União Federal, ao Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte, 
garanta a possibilidade de pagamento através de cessão de crédito nos termos da Portaria 
do Ministério da Saúde nº 766 de 18 de outubro de 2002, realizado diretamente pelo 
Município aos prestadores de serviços de saúde, Data Máxima Vênia, entendemos de 
forma divergente. 
O Município deve contratar os serviços através de convênio ou excepcionalmente por 
contrato administrativo e fiscalizar e gerenciar o ajuste através do estabelecimento de 
metas e objetivos, bem como realizar o pagamente tendo fincas no convênio/contrato, nos 
termos da portaria 1721/ GM de 21 de setembro de 2005 que cria o programa de 
Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de 
Saúde, in verbis: 
“Art. 3º Estabelecer que as ações estratégicas de que trata o artigo 2º desta Portaria sejam 
definidas e especificadas mediante processo de contratualização com estabelecimento de 
metas e indicadores, que deverá ser aprovado pelas Comissões Intergestores Bipartites - 
CIB e homologado pelo Ministério da Saúde. 
  
§ 1º Entende-se por contratualização o processo pelo qual as partes, o representante legal 
do hospital e o gestor municipal ou estadual do SUS, estabelecem metas quantitativas e 
qualitativas que visem o aprimoramento do processo de atenção à saúde e de gestão 
hospitalar, formalizado por meio de um convênio” 
  
Outrossim, posteriormente, foi editada a Portaria n. 358/GM, de 22/2/06, a qual Institui 
diretrizes para contratação de serviços assistenciais no âmbito do Sistema Único, podendo 
também ser identificado de seu corpo o seguinte: 
“Art. 3º Para fins do disposto nesta Portaria, será utilizado o termo contratação de serviços 
para todo e qualquer acordo firmado entre o Poder Público e o Setor Privado. 
  
§ 1º ... 
§ 2º Para a complementaridade de serviços com o Setor Privado serão utilizados os 
seguintes instrumentos: 
  



I - convênio para empresas filantrópicas ou sem fins lucrativos; 
  
II -...; e 
  
III - contrato administrativo com empresas privadas de fins lucrativos, ou, em casos 
excepcionais, com filantrópicas e organizações sociais.”) 
  
Art. 5º Esgotada a capacidade de prestação de ações e serviços de saúde pelos órgãos e 
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, a gestão do Sistema 
Único de Saúde nos municípios, nos estados e no Distrito Federal deverá dar preferência 
às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, para participação complementar no 
sistema. 
Parágrafo único. O instrumento utilizado para firmar acordo entre o Poder Público e as 
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos deverá ser convênio, que confere a tais 
entidades a condição de parceira do Poder Público.” 
Nesse sentido também se posicionou o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde- CONASENS, através da Nota Jurídica nº 003 de 2007 da lavra da ilustre 
doutrinadora Lenir Santos que assim leciona, litteris: 
  
“Quem deve arcar com os encargos pela contratação de pessoal, bens e demais insumos 
necessários ao cumprimento do objeto do contrato é o contratado que deverá, para formar 
o preço do contrato,acrescentar todos os seus custos, e assim negociar os seus valores. O 
que não pode é o contratante assumir encargos próprios do contratado e estranho ao 
objeto e valores do contrato, principalmente sem aditamento” 
  
[sic].. 
  
Nada obstante, em consulta feita ao Tribunal Regional Federal constatamos que a decisão 
que declarou a ineficácia da Portaria do Ministério da Saúde nº 158 de 05 de maio de 2004 
e a Resolução da Secretária Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais nº 599 de 11 
de novembro de 2004, continua válida, malgrado haja recurso de apelação interposto pela 
União Federal pendente, porém recebido somente no efeito devolutivo. 
  
De modo que esta assessoria jurídica, mesmo que contrariando convicção cimentada, não 
pode se furtar a informar o consulente sobre a decisão judicial vigente, nesse sentido, a 
referida decisão possibilita que o pagamento decorrente de serviços de saúde prestados 
seja feito diretamente pelo Município aos prestadores de serviços (pessoas físicas) através 
de instituto de Direito Civil, qual seja: cessão de crédito e não efetivamente ao 
conveniado/contratado(pessoa jurídica), nos termos da Portaria do Ministerial nº 766 de 18 
de outubro de 2002. 
  
A outro giro, especificamente, respondendo os questionamentos constantes na consulta, 
entendemos que o Município procedendo ao pagamento através de cessão de crédito 
poderá ser considerado sujeito passivo da cota patronal da contribuição social sobre o 
montante dos honorários do médico prestador. 



Não havendo, entretanto, no nosso entendimento risco de vínculo empregatício entre o 
prestador e o Município, por força do art.37, II da Constituição Federal. 
  
Conclusão 
Pelo exposto, respondendo ao questionamento formulado na consulta, esta assessoria 
entende que o Gestor de Município de gestão plena, possui discricionariedade para decidir 
sobre o pagamento de prestadores de serviços através de cessão de crédito e que se 
deve observar o instituto da contratualização e toda a legislação aplicável. 
Nada obstante, informamos que há decisão judicial exarada pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região que declara a ineficácia da Portaria do Ministério da Saúde nº 158 de 
05 de maio de 2004 e a Resolução da Secretária Estadual de Saúde do Estado de Minas 
Gerais nº 599 de 11 de novembro de 2004 e por consequência, possibilita que o 
pagamento decorrente de serviços de saúde prestados seja feito diretamente pelo 
Município aos prestadores de serviços (pessoas físicas) através de cessão de crédito e 
não efetivamente ao conveniado/contratado (pessoa jurídica), nos termos da Portaria do 
Ministerial nº 766 de 18 de outubro de 2002. 
  
Nesse diapasão, o Município realizando o pagamento através de cessão de crédito, 
poderá ser considerado sujeito passivo da Contribuição Social referente à cota patronal 
sobre o montante dos honorários dos médicos prestadores, não correndo, entretanto, risco 
de reconhecimento de vínculo empregatício face ao art.37, II da Constituição da República. 
Pelo exposto, opinamos no sentido de que o Município deve analisar e proceder nos 
exatos termos do convênio/contrato, especificamente no que tange a forma de 
remuneração do conveniado/contratado. 
É o parecer 
Sub máxima censura 
Belo Horizonte, 11 de abril de 2012. 
  
Alberto Alves Carrilho  
AJU 
COSEMS/MG 
 


