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Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2014. 

 

CONSULTA Nº 04/2014 

 

Ref. Contratação Cooperativa com recurso de custeio do CAPS AD III 

 

I OBJETO DA CONSULTA 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Ubá solicitou parecer jurídico nos seguintes termos: 

 

“O recurso de custeio do CAPS AD III pode ser utilizado para pagamento de pessoal ou 

Processo Licitatório com contratação de Cooperativa de Profissionais de Saúde Mental?” 

   

II CONSIDERAÇÃO INICIAL 

 

I. Cooperativas 

As cooperativas são definidas pelos Arts. 3o e 4o da Lei 5.764/7, verbis: 

CAPÍTULO II 

Das Sociedades Cooperativas 

Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o 
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de 
lucro. 
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas 
para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais 
sociedades pelas seguintes características: 
Essas são as principais características das duas entidades. 

II-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

  Destacada a definição das cooperativas, caso o Município opte por 

permitir a participação destas em procedimento licitatório, deve ser levado em 

consideração a opinião do Conselheiro do Tribunal de Contas Elmo Braz, acerca da 
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 terceirização dos serviços de saúde: 

CONSULTA Nº: 783.820   

DATA SESSÃO: 30/03/2011   

Preliminarmente, nunca é por demais lembrar que, com fundamento no art. 37, 
II, da Constituição da República/88, é obrigatória a realização do concurso 
público para ingresso no serviço público, tanto na administração direta, como 
na indireta. 

Exceção a esta regra constitucional está nas hipóteses de nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e no art. 
37, IX, da Constituição da República/88, o qual condiciona a contratação à 
necessidade temporária e excepcional interesse público. 

Feito tal registro, a propósito do tema posto na consulta, tem-se que a 
terceirização significa a transferência de determinadas atividades da 
Administração Pública, consideradas acessórias, aos particulares. Está 
fundamentada no Decreto-Lei 200/67 e na Lei n. 5.645/70, sendo estabelecido 
nessa última, que as atividades referentes a transportes, conservação, 
custódia,operação de elevadores, limpeza e outras atividades semelhantes 
poderão ser objeto de execução indireta. A Lei n. 8.666/93 - Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, também enunciou um rol de serviços que poderão 
ser contratados, desde que previamente licitados. 

Contudo, considera-se irregular a terceirização de mão-de-obra inerente às 
atividades-fins da Administração Pública, as quais possuam correspondentes 
efetivos na estrutura de cargos e salários, uma vez tratar-se de substituição a 
servidor público. 
Assim, entendo que as atividades a serem desempenhadas por médicos referem-
se à atividade-fim do município. Por conseguinte, só podem ser exercidas por 
servidor ou por empregado público de carreira, vedada a possibilidade de 
terceirização. 
 

Neste entendimento, estão diversos entendimentos do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais. 

No que concerne a possibilidade de contratação de cooperativas, trazemos a 

baila a Consulta nº 841941 do TCE MG: 

 

 
 
Processo nº 841941 Natureza: Consulta 
Trata-se de consulta subscrita pelo Senhor Pedro Carlos Santos, Prefeito 
Municipal de Bandeira, que solicita parecer deste Tribunal "quanto à legalidade 
da contratação de cooperativas pela Municipalidade, após 16 de dezembro de 
2010, quando entrou em vigor a Lei nº 12.349/10, que altera o texto da Lei nº 
8.666/93" (fl.01). 
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O histórico das deliberações em consultas deste Tribunal, bem assim no 
Tribunal de Contas da União, nas últimas duas décadas, revela a complexa 
discussão ocorrida na doutrina e na jurisprudência acerca da hipótese. 
 
Na década de 90 e no primeiro quinquênio de 2000, o entendimento vigente 
nesta Casa era pela impossibilidade de participação das cooperativas nas 
licitações (Consultas nºs 249384, 439155, 459267, 656094, 683425 e 
639693). 
Faço minhas as palavras de Copola1: "Tratar desigualmente S/As, S/C e 
Cooperativas é imprescindível, na medida em que essas sociedades são 
inteiramente desiguais em sua natureza, seus institutos e seus propósitos.". 
Em igual sentido, Santana e Guimarães2 (2000) e Rigolin3 (2002), afirmam 
acerca da viabilidade jurídica da participação das cooperativas nas licitações 
públicas. 
 
Sabe-se que o Código Civil tratou das sociedades cooperativas, arts. 1.093 a 
1.096, tendo ressalvado a legislação especial consagrada na Lei nº 5.764/71, 
que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico 
dessas sociedades, as quais possuem natureza civil, podendo adotar por objeto 
qualquer gênero de serviço, operação ou atividade. 
 
Portanto, se o objeto da licitação encontra-se adequado ao objeto social da 
cooperativa e ela demonstra ter condições de atender às exigências da Lei nº 
8666/93, bem assim aos requisitos do instrumento convocatório, a vedação à 
sua participação configura-se restrição ao caráter competitivo do certame, 
comportamento proibido pelo inciso I do § 1º do art. 3º da Lei de Licitação, 
mesmo antes das alterações trazidas pela Lei nº 12.349/10. 
 
Com efeito, esses argumentos nortearam a evolução das deliberações nos 
Tribunais para reconhecer a possibilidade de participação das sociedades 
cooperativas em procedimentos licitatórios. 

 

  Nesse diapasão, de acordo com a Lei 8.666/93 é legal a participação de 

cooperativas em procedimentos licitatórios, devendo o município atentar-se para a 

terceirização de suas atividades finalísticas, que é vedada, conforme entendimento 

apresentado. 
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