
 
 

CONSULTA Nº 03/2015 

 

I OBJETO DA CONSULTA 

 

A Ilma. Secretária Municipal de Saúde de Bom Despacho formula consulta, em síntese, 

sobre a possibilidade de “terceirizar os procedimentos do Centro de Especialidade 

Odontológica – CEO”.  

 

Apresenta a justificativa para a contratação pretendida: “A ação se faz necessária em 

virtude da demanda pelos procedimentos ser muito grande e o número de dentistas 

existentes no quadro da Saúde ser insuficiente para atendê-la e o município não poder 

fazer novas contratações para não entrar em desacordo com a Lei de Responsabilidade 

fiscal.” 

   

II ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 

A saúde é atividade fim da Administração Municipal, e por esse motivo 

estaria limitada à participação de pessoas do seu quadro permanente, leia-se 

servidores concursados, conforme exige o inciso II do Art. 37 da Constituição Federal. 

 

Entretanto, muito embora seja a saúde pública uma atividade fim do Estado, nenhum 

óbice existe na participação da iniciativa privada até mesmo porque o Texto 

Constitucional assim o permite, e de igual forma a Lei Orgânica da Saúde, senão 

vejamos: 

“CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou  
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convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos.”(g.n.) 

“LEI 8.080/90 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 

população de uma determinada área, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 

iniciativa privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos 

serviços privados será formalizada mediante contrato ou 

convênio, observadas, a respeito, as normas de direito 

público.” 

 

Tem –se portanto, que a participação da iniciativa privada na área da saúde se dá de 

forma complementar, não substitutiva. 

 

Das informações prestadas pela gestora, percebe-se que a demanda pelos 

procedimentos1 é grande e o número de dentistas existentes no quadro da Secretaria 

Municipal de Saúde é insuficiente para atender aos munícipes, além do que a 

contratação de novos profissionais resultaria na infração dos limites impostos pela Lei 

Complementar 101/2000. 

 

Como trazido anteriormente, o ordenamento jurídico admite a complementação pelo 

Poder Público da sua rede própria com serviços privados contratados ou conveniados. 
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Aqui, trazemos a opinião de Maria Sylvia Zanella Di Pietro2: 

É importante realçar que a Constituição, no dispositivo 

citado, permite a participação de instituições privadas 'de 

forma complementar', o que afasta a possibilidade de 

que o contrato tenha por objeto o próprio serviço de 

saúde, como um todo, de tal modo que o particular 

assuma a gestão de determinado serviço. Não pode, por 

exemplo, o Poder Público transferir a uma instituição 

privada toda a administração e execução das atividades 

de saúde prestadas por um hospital público ou por um 

centro de saúde; o que pode o Poder Público é contratar 

instituições privadas para prestar atividades-meio, como 

limpeza, vigilância, contabilidade, ou mesmo 

determinados serviços técnico-especializados, como os 

inerentes aos hemocentros, realização de exames 

médicos, consultas, etc.; nesses casos, estará 

transferindo apenas a execução material de 

determinadas atividades ligadas ao serviço de saúde, mas 

não sua gestão operacional.  

A Lei nº 8.080, de 19.9.90, que disciplina o Sistema Único 

de Saúde, prevê, nos arts. 24 a 26, a participação 

complementar, só admitindo-a quando as 

disponibilidades do SUS 'forem insuficientes para garantir 

a cobertura assistencial à população de uma 

determinada área', hipótese em que a participação 

complementar deverá 'ser formalizada mediante 

contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas 

1 Of. nº 041/2015/SMS Procedimentos: Canal, cirurgia oral, cirurgia periodontia. 
2 (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 186). 
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de direito público' (entenda-se, especialmente, a Lei nº 

8.666, pertinente a licitações e contratos). Isto não 

significa que o Poder Público vai abrir mão da prestação 

do serviço que lhe incumbe para transferi-la a terceiros; 

ou que estes venham a administrar uma entidade pública 

prestadora do serviço de saúde; significa que a instituição 

privada, em suas próprias instalações e com seus 

próprios recursos humanos e materiais, vai 

complementar as ações e serviços de saúde, mediante 

contrato ou convênio. 

  

 “(...) no caso do SUS, o responsável pela direção única é 

ao mesmo tempo o dirigente do SUS e o seu gestor 

máximo, ou seja, aquele que dá as diretrizes de atuação 

do SUS em seu âmbito político-administrativo e aquele 

que formula, executa, supervisiona, controla, altera e 

revê as atividades da política de saúde.” 

 

Para efetivar a complementação dos serviços, a Administração Pública pode utilizar-se 

da figura do credenciamento, conforme ensinamentos de Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto,  

“delegar unilateral e precariamente, por atos 

administrativos, a credenciados, atividades de interesse 

público, reconhecendo-lhes a produção de eficácia 

administrativa pública e dando-lhes assentimento para 

que sejam remunerados por seus serviços, diretamente 

pelos administrados beneficiários ou por ela própria”. 
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Seguindo esse padrão, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) adotou o 

referido sistema, como se depreende do seu “Aviso de Credenciamento”, in verbis:  

“3 – DO CREDENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

3.1 – De acordo com o art. 199 da Constituição Federal, 

as instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde/SUS, segundo 

suas diretrizes e mediante contrato de direito público, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos. 

3.2 – O credenciamento de serviços ambulatoriais e 

hospitalares de saúde no Município deverá atender as 

especificações e as condições especiais, segundo as 

normas de vigilância sanitária. 

3.3 – A prioridade do credenciamento será daquele 

prestador que mais atender ao interesse público e que 

ofertar ao SUS o maior número de especialidades e , em 

cada uma destas, a totalidade do elenco de 

procedimentos que a compõe. 

3.4 – As unidades contratadas deverão atuar em 

conformidade com os programas, metas e indicadores 

determinados pelo Ministério da Saúde e Secretaria de 

Estado de Saúde, atuais e futuros. 

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do SUS/MG, em caráter 

complementar, as pessoas jurídicas, entidades privadas, 

filantrópicas, de fins não econômicos e de fins lucrativos, 

legalmente constituídas, com capacidade técnica 

comprovada, idoneidade econômico-financeira, 
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regularidade jurídico-fiscal, que não estejam em processo 

de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do 

poder público, que satisfaçam as condições fixadas neste 

Aviso e na documentação do seu Anexo Único e que 

aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS 

e da Lei Federal n° 8.666/93. 

6 – DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

6.1 – Apresentar toda a documentação exigida pela Lei 

Federal 8.666/93 e Decreto 44.431/06, completa e 

regular. 

6.2 – Ter a qualificação exigida pelas normas do SUS 

(VISA e Portarias do Ministério da Saúde). 

6.3 – Ser, de preferência, entidade filantrópica ou sem 

fins lucrativos, segundo o parágrafo primeiro do art. 199 

da Constituição Federal /1998.” 

O Tribunal de Contas da União adotou o sistema de credenciamento para prestar 

assistência médica aos seus servidores3. O Ministro Homero Santos apresentou 

argumentos acerca da viabilidade de utilização da inexigibilidade da licitação e a 

realização de um processo público de contratação. In verbis: 

1 – dar ampla divulgação, mediante aviso publicado no 

Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação 

local, podendo a Administração utilizar-se 

suplementarmente e a qualquer tempo, com vistas a 

ampliar o universo dos credenciados, de convites a 

interessados do ramo que gozem de boa reputação 

profissional 

2 – fixar os critérios e exigências mínimas para que os 

interessados possam credenciar-se, de modo que os 

3 TC-008.797/95-5 
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profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a ser 

credenciados tenham, de fato, condições de prestar um 

bom atendimento, sem que isso signifique restrição 

indevida ao credenciamento; 

3 – fixar, de forma criteriosa, tabela de preços que 

remunerará os diversos itens de serviços médicos e 

laboratoriais, e os critérios de reajustamento, bem assim 

as condições e prazos para o pagamento dos serviços 

faturados; 

4 – consignar vedação expressa do pagamento de 

qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada, ou do 

cometimento a terceiros (associação de servidores, p. ex), 

da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou 

intermediação do pagamento dos serviços prestados. 

5 –estabelecer as hipóteses de descredenciamento, de 

forma que os credenciados que não estejam cumprindo 

as regras e condições fixadas para o atendimento, sejam 

imediatamente excluídos do rol de credenciados; 

6 – permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de 

qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, que 

preencha as condições mínimas exigidas; 

7 – prever a possibilidade de denúncia do ajuste, a 

qualquer tempo, pelo credenciado, bastando que 

notifique ao TCU, com antecedência fixada no termo; 

8 – possibilitar que os usuários denunciem qualquer 

irregularidade verificada na prestação dos serviços e/ou 

no faturamento; e  

9 – fixar as regras que devem ser observadas pelos 

credenciados no atendimento (como p. ex. Proibição de 
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que o credenciado exija que o usuário assine fatura ou 

guia de atendimento em brando) 

A orientação do Tribunal de Contas da União serviu de base para várias decisões 

daquele mesmo tribunal, entre as quais destacamos: Decisão 104/1995, Decisão 

656/1995, Decisão 324/2000, Decisão 1027/2000, Decisão 112/1997, Decisão 98/2000, 

Decisão 324/1998. 

Vejamos um dos exemplos: 

“A terceirização complementar dos serviços de saúde 

somente pode ser delegada a instituições privadas por 

meio de contrato de direito público ou convênio, 

conforme art. 199, parágrafo primeiro, da Constituição 

Federal, através do credenciamento de instituições e 

profissionais, como forma de ampliar a capacidade de 

atendimento ao Poder Público, o que não está 

configurado no caso em análise” TC 010.472/2007-2 

 

Desta feita, encontra-se consolidado junto ao Tribunal de Contas da União o 

entendimento de que o sistema de credenciamento “por inexigibilidade de licitação” 

(art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93) é um procedimento lícito, mas somente na hipótese 

em que se configure a inviabilidade de competição.  

Nada obstante, será sempre necessária a observância do procedimento da licitação 

quando da possibilidade de competição objetiva entre os particulares. 

Em quaisquer das situações, conforme artigo 26 da Lei Orgânica da Saúde – Lei Federal 

nº 8.080/90 – os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e 

administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Apenas a título de ilustração, cabe ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais reconheceu a legalidade do credenciamento nas respostas as Consultas 

ns. Nº 238386-1/95, 88.152-0, 239.061-2. 
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Em matéria publicada no Informativo de Jurisprudência do TCE MG, foi trazida a 

Consulta n. 833.253, Rel. Cons. Antônio Carlos Andrada, que apresenta em síntese o 

questionamento e parte da decisão, como se observa abaixo:  

 

“(...) Aduziu ter o TCEMG consignado na Consulta n. 

811.980 (sessão de 05.05.10), de sua relatoria, que “o 

Município pode realizar sistema de credenciamento de 

consultas médicas, desde que precedido de procedimento 

formal de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 

5º, caput, c/c o parágrafo único do art. 26 da Lei 

8.666/93”. Observou que o credenciamento, mediante 

inexigibilidade de licitação, assegura a possibilidade de o 

usuário contar com uma maior gama de profissionais ao 

seu dispor, podendo escolher aquele que entender mais 

adequado. 

III CONCLUSÃO 

Pelo exposto, entendemos ser possível a complementação dos serviços, e de acordo 

com os entendimentos pacificados pelos tribunais, o instituto a ser utilizado para que 

sejam adquiridos os serviços complementares poderá ser o do credenciamento, no 

caso de inviabilidade de competição. 

A disposição de V. S.ª para os esclarecimentos complementares que se fizerem 

necessários. 

Belo Horizonte, 20 de Fevereiro de 2015. 
 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque4 
Advogada/ OAB MG 106.161 
 

4 Advogada 
Assessora Jurídica do COSEMS MG 
Pós Graduada em Direito Sanitário 
Especialista em Planejamento Orçamentário e Financeiro do SUS Municipal 
Membro do Núcleo de Direito Sanitário do CONASEMS 
Membro da Comissão de Direito Sanitário da OAB MG 
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