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Consulta Jurídica nº 11/2015 
 
 
Belo Horizonte, 04 de agosto de 2015. 

 
 
Ref.: Parecer Jurídico / Terceirização / Área da Saúde 
 

 

 

I OBJETO DA CONSULTA 
 
  A Ilma. Secretária Municipal de Saúde de São Sebastião do 

Paraíso formula consulta, em síntese, sobre a possibilidade de ““contratar” 

profissional para atendimento de plantão, visto que a quantidade de 

plantonistas do concurso não será suficiente para atender a nossa demanda.” 

 

II CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
II.1 Atividade Fim 

 

Antes de adentrarmos, ao cerne da questão necessário se faz à 

abordagem sobre a atividade saúde. 

 

Desnecessárias maiores digressões que 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, tal análise não poder ser tão cartesiana, olvidando-se 

de outros contextos da questão. 

 
 
III CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR COM O PODER PÚBLICO 
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No que concerne a “contratação” de servidor com o Poder Público 

somos impelidos para o comando da matriz constitucional, esculpido na 

Constituição Federal no seu art. 37, inciso II,  verbis: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:" 

... 

"II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração;"(g.n.) 

 

Portanto, a regra para ingresso na administração pública é a 

aprovação em concurso público. 

 

Entretanto, existem outras formas de se vincular (como servidor) 

com os órgãos públicos, além da regra supra citada. 

 

Neste diapasão é de suma importância o conhecimento do 

conceito de Agentes Públicos. 

 

III.1 Agentes Públicos 
 

Inicialmente, é imprescindível trazer à consideração a diferença 

entre as diversas categorias de agentes públicos. 
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III.1.1 Conceito de Agente Público 
 

É toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas 

da Administração Indireta, divididos nas seguintes categorias: 

- Agentes Políticos 

- Servidores Públicos 

- Particulares em Colaboração com o Poder Público 

III.1.1.1 Agentes Políticos 
 

São titulares dos cargos estruturais à organização política do 

País, isto é, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço 

constitucional do Estado (ex.: na esfera municipal Prefeito, Vice-Prefeito, 

Secretário e Vereador). 

 

III.1.1.2 Servidores Públicos 
 

São pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às 

entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício  e mediante 

remuneração paga pelos cofres públicos. 

 

São eles: 

 

- Servidores estatutários / Estatuto do Servidor Público 

- Empregados Públicos / C L T 

- Servidores Temporários / Art. 37, IX da CF 

 

III.1.1.3 Particulares em Colaboração Com o Poder Público 
 

Pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, sem vínculo 

empregatício, com ou sem remuneração (ex.: Serviços Notariais, empregados 

de concessionárias ou permissionárias, jurados, serviço militar, jurados). 

 
III. 2 Formas de Vinculação 
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A vinculação (provimento) dos servidores públicos pode ser: 

 

- Efetiva 

- Comissionada 

- Temporária 

 

 

Essas, por excelência, são as formas possíveis de se estabelecer 

vínculo laboral (estatutário ou celetista) entre uma pessoa e a administração 

pública. Em todas essas situações estaremos diante de servidor público (strictu 

ou lato sensu). 

 

 

IV INICIATIVA PRIVADA 
 
  Inobstante, 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 convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos.”(g.n.) 

 

“LEI 8.080/90 
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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.”(g.n.) 

 

  Portanto, a participação da iniciativa privada na área da 

saúde se dá de forma complementar, não substitutiva. 
 

V PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE / ECONOMICIDADE 
 
  Aplicando-se a rega do concurso público, eis que é a “porta 

da frente” da entrada no serviço público estar-se-ia observando ipsis litteris o 

princípio da legalidade que rege os atos do Poder Público. 

 

  Entretanto, o próprio regramento legal deve ser flexionado 

com outros princípios também regentes da administração pública. Nesse caso, 

o princípio da razoabilidade e o da economicidade. 

 

  O primeiro informa que determinados atos do ente público 

devem se pautar pela racionalidade e o “bom senso” na consecução de seus 

objetivos. Daí o questionamento: é razoável realizar concurso público, para um 

número diminuto, inexpressivo, quase insignificante para a ocupação de cargos 

públicos? 

 

  Já o segundo, informa que a execução dos atos deve 

buscar a finalidade com eficácia e eficiência dentro do “custo aceitável.”, sendo 

que tal aferição não se dá somente no plano econômico-financeiro. No caso em 

questão incorrerá a administração em otimização ou em dispêndio 

desnecessário  
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  Diante de tais considerações e a partir dos motivos 

expendidos, pode-se concluir não ser a melhor solução a realização de 

concurso público para o provimento inexpressivo de servidores da saúde, em 

específico médicos.  

 

   

VI FORMAS DE CONTRATAÇÃO 
 

  Uma vez afastada a realização do concurso público, nasce 

a indagação, qual a melhor forma de contratar? 

  Pessoalmente, aconselho que seja realizado o 

credenciamento médico. 

 

O credenciamento é uma figura sui generis nas formas de contratar com 

a administração pública, porém já decorre de longa data a sua gênese. 

 

  O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em inúmeras 

oportunidades já se posicionou sobre a legalidade da realização do 

credenciamento, desde que observados alguns critérios. 

 

 Primeiramente, vale destacar que aquela corte de contas já se 

assentou posição que o credenciamento deve ser tratado como inexigibilidade 

de licitação. 

 

  Depreende-se, dos votos dos Eminentes Conselheiros o seguinte 

histórico, a respeito de credenciamento: “A partir de 1966 com a unificação dos 

IAP, Institutos de Aposentadoria e Pensão em INPS, este viu-se obrigado a 

atender um universo imensurável de beneficiários na área médica, hospitalar e 

ambulatorial. 

 

  Para enfrentar as dificuldades, foi editada a Lei 3.807 de 26.8.60 e 

o Decreto 48.959-A de 19.9.60, respectivamente Lei Orgânica e O 
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Regulamento Geral da Previdência, que já facultava ao instituto utilizar-se do 

credenciamento. 

 

  A contratação dispunha que o pagamento se desse mediante 

preços ou diárias globais, ou per capita (pro labore faciendo), facultando-se 

ainda a estipulação de um teto mensal aprovado para cada entidade ou 

profissional credenciado, assim como o faz o IPSEMG.” 

 

  Logo, percebe-se a legalidade da realização pelo Município do 

credenciamento médico, deflagrado sob a égide da inexigibilidade, sendo o 

profissional considerado prestador de serviço e não servidor público. 

 

  Apenas a título de ilustração, cabe ressaltar que o Tribunal de 

Contas do Estado reconheceu a legalidade do credenciamento nas respostas 

as Consultas ns. Nº 238386-1/95, 88.152-0, 239.061-2. 

 

VII CONCLUSÃO 
 
  Ante o exposto, oriento no sentido de ser realizado o 

credenciamento médico, com edital de Credenciamento (chamamento) 

estipulando os requisitos do profissional, bem como as suas atividades e forma 

de remuneração. 

 

Atenciosamente 
 
 
Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque 
OAB MG 106.161 
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