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Consulta nº 09/2014 

Interessado: Assessor Jurídico - Secretaria Municipal de Saúde de Iturama 

1. Relatório:  

Trata-se de consulta realizada pelo Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde de 

Iturama, que transcrevo em síntese: 

 

Qual a maneira correta dos municípios adotarem tabela diferenciada para 

remuneração de serviços assistenciais de saúde como complementação financeira, com 

o uso de recursos próprios, conforme mencionado na PORTARIA N.º 1606/GM DE 11 DE 

SETEMBRO DE 2001? Existe legalidade para repasse fundo a fundo (município para 

município), ou seja, convênio ou termo de cooperação entre os municípios da 

microrregião, onde os municípios pertencentes a micro farão direcionamentos de PPI e 

repasses ao município sede para pagamento da complementação dos serviços 

terceirizados? Caso exista esta possibilidade, o correto é a criação de conta específica 

para receber o dinheiro fundo a fundo (municípios da micro- município sede de 

micro)?Por fim, qual o documento que o Fundo Municipal de Saúde de Iturama deverá 

emitir para os municípios realizarem os repasses financeiros que serão destinados a 

complementação da "tabela de remuneração" do SUS? 

 

2. Análise Jurídica 

 

O questionamento diz respeito à possibilidade de complementação de recursos pagos a um 

hospital privado, que atende a toda a microrregião de saúde, em sede de complemento da tabela proposta e 

padronizada pelo Ministério da Saúde – TABELA SUS e qual o instrumento para executar a referida 

complementação. 

Este é o disposto no art. 26 da Lei Orgânica do SUS (Lei 8080/90): 

“Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de 

cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de 

Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da 

remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) 

deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a 

efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.” 

Da interpretação do dispositivo observa-se que os critérios e os valores serão estabelecidos pela 

direção nacional do SUS e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. 
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Entretanto, é indiscutível o princípio da descentralização das ações e serviços públicos de saúde 

na organização do SUS.  

É imperioso ressaltar que o valor parametrizado na TABELA SUS é aquele que será repassado 

pela direção nacional do SUS para custeio dos procedimentos ali elencados. 

A Constituição Federal (art. 198) e a Lei Orgânica do SUS dispõem acerca do conceito de direção 

única e também das diretrizes para descentralização das ações e serviços públicos de saúde na organização do 

SUS. Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos, assim se referem ao tema: 

“A direção única também significa que nenhuma das três esferas gestoras do sistema 

de saúde poderá haver mais de um órgão, setor, ou ente jurídico responsável 

institucionalmente pelo Sistema Único de Saúde. Ele é dirigido, na esfera federal (que, 

na maioria das vezes, tem atuação nacional), pelo Ministério da Saúde; na estadual, 

pela Secretaria de Estado de Saúde; e, na municipal, pela Secretaria Municipal de 

Saúde ou órgão equivalente. Se houver, na mesma esfera de governo, autarquias, 

fundações ou outros órgãos executando ações e serviços de saúde, todos estarão 

vinculados à direção do SUS correspondente.” (Sistema Único de Saúde: comentários à 

lei orgânica da saúde : leis n° 8.080-90 e n° 8.142-90 / Guido Ivan de Carvalho, Lenir 

Santos.São Paulo, Unicamp, 2006.) 

Desta feita,  a competência do ente federativo em cada uma das esferas de governo – desde que 

respeitada a competência atribuída por lei para realizar os objetivos do Sistema Único de Saúde – é 

autônoma, nos limites de seu território, para praticar todos os atos referentes à organização e à execução dos 

serviços de saúde.  

Nesse mister, os entes federativos, que necessitarem da prestação de serviços naquele (em 

outro diverso ao seu) território dependerão da anuência e concordância do responsável pela direção do SUS 

para contratarem e utilizarem dos serviços. 

“(...) 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.” CARVALHO, Guido Ivan, 

SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde. 4ª ed. Campinas, SP: Unicamp, 2006. 

Pag. 87, 88e 90. 

Nos termos da Portaria GM nº 1606, de 11 de setembro de 2001, conclui-se que o município de 

não poderia, em tese, fazer a complementação de valores relativos aos procedimentos pagos pela PPI, com 

recursos federais, e só assim. 
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Ora, então vejamos, a complementação da tabela SUS é permitida e mencionada pelo próprio 

Ministério da Saúde. 

De fato, não há qualquer impedimento legal para que o município possa fazer a 

complementação de valores relativos aos procedimentos pagos pela PPI.  

A Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso VII, é clara em atribuir aos municípios a 

competência para prestar, em cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento 

à saúde da população. 

Ressalte-se que essa decisão (complementação de valores relativos a procedimentos) deverá ser 

discutida e aprovada no âmbito do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e da Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB), como mencionado na portaria. 

Vejamos a publicação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, PROCESSO Nº 811980, 

PUBLICAÇÃO: REVISTA DO TCEMG, V.76, Nº 3, JUL./AGO./SET. 2010, P.174: 

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 05/5/10 
RELATOR: CONSELHEIRO ANTÔNIO CARLOS ANDRADA 
PROCESSO Nº 811980 – CONSULTA 
A propósito, reporto-me ao texto constitucional, que dispõe sobre os meios de 
prestação de serviços de saúde, verbis: 
"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 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos." 
A seu turno, a Lei Federal n. 8.080/90, que dispõe sobre o sistema de saúde, 
estabelece: 
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. 
Art. 25 - Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Art. 26 - Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de 
cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de 
Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
§ 1º - Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da 
remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) 
deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a 
efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. 
§ 2º - Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e 
aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato. 
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Dessa forma, em princípio, a remuneração dos serviços prestados por particulares, 
visando à complementação dos serviços prestados pelo Estado, deverão atender aos 
parâmetros fixados pelo SUS. 
Entretanto, não se vislumbra qualquer óbice para que o Município estabeleça preços 
acima dos mínimos, em razão de características locais e visando atrair um número 
maior de profissionais. 
Nesse sentido, a Portaria nº 1.286/93 do Ministério da Saúde, expõe: 
"Art. 4º. (...) 
Parágrafo único. No tocante aos critérios e valores para a remuneração dos serviços 
privados, o órgão competente da direção nacional do Sistema Único de Saúde 
elaborará tabela de preços mínimos dos procedimentos médicos e hospitalares, 
podendo, entretanto, o Município ou o Estado, no contrato celebrado com o setor 
privado de fins lucrativos, não lucrativos ou filantrópicos, estabelecer preços acima 
dos mínimos, em razão das necessidades e disponibilidades materiais e financeiras 
da respectiva esfera de governo."(grifos nossos) 
A propósito, esclareça que os Municípios, aos adotarem valores diferentes dos 
mínimos estabelecidos pelo SUS, deverão empregar recursos próprios e verificar os 
limites de despesas estabelecidos nas leis orçamentárias locais. 
É o que estabelece a Portaria nº 1.606/2001, também do Ministério da Saúde: 
"Art. 1º Definir que os estados, Distrito Federal e municípios que adotarem tabela 
diferenciada pra remuneração de serviços assistenciais de saúde deverão, para efeito 
de complementação financeira, empregar recursos próprios estaduais e/ou 
municipais, sendo vedada a utilização de recursos federais para esta finalidade." 
Destarte, o Município poderá fixar valores acima do mínino fixado pelo Sistema 
Único de Saúde para os serviços de saúde. Entretanto, a fixação da remuneração 
deverá observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em 
conta as circunstâncias locais e as disponibilidades financeiras, sob pena de ver-se 
frustrado o modelo adotado pelo Município para a prestação de serviços de saúde. 
(g.n.) 

 

No que tange a forma/instrumento legal para a formalização do repasse dos valores pelos 

municípios da microrregião – levando em consideração o Princípio do Comado Único, já explicitado, opinamos 

pela formalização de Termo de Cooperação entre municípios, com o estabelecimento claro e preciso das 

obrigações das partes e dos valores dos repasses, que será realizado fundo a fundo, nos moldes do Contrato 

Organizativo Ações Públicas, trazido pelo Decreto 7508/2011 e pela Lei 141/2012, ainda não assinado em 

Minas Gerais. 

A sanitarista Lenir Santos, em seu “O SUS e a Lei Complementar 141 Comentada – Saberes, 

2012”, atribui grande importância a cooperação entre municípios, tendo esta cooperação como obrigatória, 

haja vista o art. 198 da CF/88. Ressaltamos também a Lei 141/2012 art. 30,§1 e §2: 

Por todo o exposto, opinamos possibilidade de complementação dos valores da tabela SUS 

proposta pelo Ministério da Saúde, vedado o pagamento da complementação com recursos federais e 

também pela formalização de termo de cooperação técnica entre os municípios da microrregião, com a  
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finalidade de repassar os recursos ao munícipio que detém o comado único da gestão de saúde 

do município sede do hospital que realiza os atendimentos pretendidos. No que tange a conta bancária 

específica para o repasse, tal definição compete aos interessados, que pactuarão a decisão no próprio termo 

de cooperação. 

Desta feita, apresentadas as considerações cabíveis a consulta formulada. 

 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


