
 
 

CONSULTA Nº 09/2015 

Ref.: Consulta/ Contratação dos serviços de média complexidade ambulatorial e 

hospitalar 

 
I OBJETO DA CONSULTA 

Trata-se de consulta proferida pela Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, 

na pessoa do Bruno Pinheiro de Carvalho - Gerência de Planejamento e 

Acompanhamento, nos seguintes termos: 

 

 a) Há necessidade legal do Município de Montes Claros (gestão 

Plena) efetuar credenciamento de serviços médico-hospitalares 

de média complexidade, via SES-MG, se o mesmo está 

habilitado na gestão Plena, e não se trata de serviços definidos 

em Portarias específicas do Ministério, e nem seus prestadores 

estão sob gestão estadual? Caso afirmativo, qual é o 

instrumento legal (artigos, parágrafos, etc)que obriga o "pleno" 

a realizar? 

II Análise e Fundamentação 

Preliminarmente, antes de adentrar do mérito da questão, devemos ressaltar a 

autonomia constitucional dos municípios, trazida à baila por Aguiar (1993, p.41)1 da 

seguinte forma: 

A autonomia municipal é a faculdade que o Município tem, 
assegurada pela Constituição da República, de auto-organizar-
se politicamente, através de lei própria, de auto-governar-se, 
sobre assuntos de interesse local e de auto-administrar-se, 
gerindo seus próprios negócios e dispondo livremente sobre 
eles, respeitados o sistema constitucional das competências e 
as restrições que a mesma Constituição lhe impõe. 

 

Respeitando autonomia municipal constitucional, observa-se que, o Município possui o 

direito de criar suas próprias leis independendo de ordens de outra entidade, e a 

1 AGUIAR, Joaquim Castro. Competência e Autonomia dos Municípios na Nova Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 
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CF/1988 deixa claro em seus artigos 20 e 30 que os Municípios possuem capacidades 

próprias. 

 

No arquétipo eleito pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) no que se refere à 

Direção do Sistema Único de Saúde, estabeleceu-se o seguinte: 

 

“Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo 
com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em 
cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

 I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 
órgão equivalente.” 

Corroborando, os sanitaristas Ivan Guido Carvalho e Lenir Santos, lecionam: 

“Assim, 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.”  

“(...) 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.”2  

Como já trazido pelo consulente, o Município é gestor de seus prestadores, não se 

submetendo portanto às normativas e ao crivo do Estado de Minas Gerais para a 

contratação/contratualização de seus prestadores de serviços, a não ser nos casos 

específicos de fiscalização – trazidos em norma própria. 

Na Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, artigo 18, inciso X, é enunciada a 

competência do Município para celebrar contratos e convênios com entidades 

2 CARVALHO, Guido Ivan, SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde. 4ª ed. Campinas, SP: Unicamp, 2006. Pag. 87, 88e 
90. 
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prestadoras de serviços privados de saúde, bem como a de controlar e de avaliar sua 

execução. 

No artigo 16, inciso XV, da citada Lei, existe a competência da União para promover a 

descentralização, para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, demandando 

normas de descentralização, que foram estabelecidas através das NOB de 1993, 1996 e 

NOAS de 2002, do Pacto pela Saúde de 2006 e do Contrato Organizativo de Ação 

Pública (COAP) de 2011. 

A RESOLUÇÃO CIT Nº 4, DE 19 DE JULHO DE 2012, dispõe acerca da pactuação 

tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), para fins de transição entre os processos operacionais 

do Pacto pela Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo da Ação Pública da 

Saúde (COAP), e estabelece:  

Art. 3º A descentralização da gestão dos prestadores de 
serviços públicos ou privados, contratados ou conveniados, deve 
ser pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou na 
Comissão Intergestores Regional (CIR), ficando mantida a 
Declaração de Comando Único até a assinatura do COAP. 

Parágrafo único. A informação acerca da responsabilidade pela 
gestão e aplicação dos recursos financeiros referentes à 
descentralização referida no caput deve ser registrada nos 
quadros da Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, e 
seguir o fluxo nela estabelecido. 

Como trazido pelo consulente, a gestão dos prestadores já é de fato do município de 

Montes Claros, visto que todas as ações determinadas da retrocitada Resolução já 

foram cumpridas. 

Em consulta ao site da PPI Assistencial de Minas Gerais, vislumbra-se que os recursos 

são de gestão municipal. 

Além do mais, no art. 35, a Constituição Federal define as formas de intervenção do 

Estado nos Municípios: 

Art.35 O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União 
nos Municípios localizados em Território Federal, exceto 
quando: 
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I-     deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois 
anos consecutivos, a dívida fundada; 

II-   não forem prestados contas devidas, na forma de lei; 

III-não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal 
na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

IV- o Tribunal de Justiça der provimento a representação para 
assegurar a observância de princípios indicados na Constituição 
Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de 
decisão judicial. 

Assim, conforme ratificado pelo Manual de Contratação da SES, corretamente 

observado pelo consulente, inexiste a necessidade de subordinação. 

 

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

necessários. 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2015. 

 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque3 

Advogada/ OAB MG 106.161 

 

 

 

 

 

 

3 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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