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Relatório 
Trata-se o expediente de consulta feita pela Assessoria Jurídica da CISMISEL à Secretária 
Executiva do COSEMS/MG, sobre a possibilidade jurídica de complementação do valor de 
referência da tabela SUS, com recursos do tesouro de cada Município, para pagamento de 
médicos, quando da realização de cirurgias eletivas de média complexidade. 
 
Estudada a matéria, entendemos: 
  

Fundamentação 
O art. 26  da Lei 8080/90 dispõe litteris: 
 
“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 literal do dispositivo percebe-se que tanto os critérios como os valores serão 

estabelecidos pela direção nacional do SUS e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. 

Esses critérios/ parâmetros devem ser considerados como “normas gerais” passíveis de 

complementação em virtude da competência concorrente com os Estados e Distrito Federal. 

 

Importante salientar que malgrado a expressão “parâmetros” esteja mencionada no mesmo 

dispositivo legal que trata da participação complementar, ela objetiva balizar toda a cobertura 

assistencial do SUS, seja da rede pública ou a parte atendida, de forma complementar , pelo 

setor privado. 

   
Nada obstante, estes  parâmetros não possuem o condão de uniformizar os valores em 
todas as regiões do País, os Estados e os milhares de Municípios que compõem o 
Sistema, possuem características próprias em virtude da diversidade econômico- social 
das realidades do Brasil. 
 
 Nesse diapasão interpretando simétricamente o dispositivo sub comento, entendemos ser 
possível a complementação da tabela para pagamento de cirurgias eletivas. 
 
 No mesmo sentido Ivan de Carvalho, Guido e Santos, Lenir, in Comentários a Lei 
Orgânica da Saúde, Ed.Unicamp, 4ª Edição, pág.182) lecionam, in verbis: 



“Os recursos financeiros transferidos para os estados e municípios 

devem obedecer aos critérios de rateio previstos no artigo 35 da LOS 

e na Lei nº 8.142/90, uma vez que a “tabela de remuneração” prevista 

no artigo 26 destina-se ao pagamento do setor privado que participe 

do SUS de forma complementar, podendo os gestores estaduais e 

municipais elaborar tabelas próprias para pagamento de serviços 

contratados com terceiros” (Grifamos) 

 

A outro giro, ante a possibilidade de elaboração de tabelas complementares pelos gestores 

Municipais, salientamos a necessidade de elaboração de demonstrativo detalhado sobre a 

evolução das demandas, a potencialidade de atendimento, as alterações da demanda em nível 

local e regional e outras informações que se achem necessárias. 

 
Operacionalmente, após a elaboração  do estudo supracitado  e da tabela 
complementar,  esta deverá ser submetida à aprovação do Conselho Municipal de Saúde, 
podendo a partir disso gerar todos os seus efeitos.  
  

 

Conclusão 
Pelo exposto, respondendo ao questionamento formulado na consulta, com fulcro no art. 
26 da Lei 8080/90, opino no sentido da possibilidade de pagamento complementar com 
recursos do Tesouro Municipal visando a execução de cirurgias eletivas de média 
complexidade, mediante a elaboração de estudos técnicos e tabela complementar, 
devendo necessariamente ser submetida e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 
É o parecer 
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