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Agenda Política do Estado Brasileiro
pós Constituição Federal de 1988
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universal
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Atuação 
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sociedade civil 

organizada
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Administrativa
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

No Brasil, as políticas públicas de saúde 
orientam-se desde 1988, conforme a 

Constituição Federal, pelos princípios de 
universalidade e eqüidade no acesso às 

ações e serviços e pelas diretrizes de 
descentralização da gestão, de 

integralidade do atendimento e de 
participação da comunidade, na 

organização de um sistema único de saúde
no território nacional.
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POLÍTICA DE 

ESTADO PARA A 

SAÚDE = SUS. 

MATRIZ 

CONSTITUCIONAL
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(DES) EQUILIBRIO
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE
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ESTUDO DE REGULAÇÃO NO ÂMBITO 

DO SUS – PESQUISA NACIONAL.

Clarisvan C. Gonçalves

SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADOS E 

MUNICÍPIOS.

1.520 RESPOSTAS.

 EXISTEM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES AO SUS? 

946 SIM 

574 NÃO
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OS SERVIÇOS PRIVADOS 

COMPLEMENTARES ESTÃO 

FORMALMENTE CELEBRADOS EM 

INSTRUMENTO VIGENTE? 

911 – SIM

31 NÃO

O4 SEM RESPOSTAS ?????????????????

Clarisvan C. Gonçalves
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“O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de 

Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas – DRAC da 

Secretaria de Atenção à Saúde – SAS edita o presente guia 

eletrônico juntamente com o novo manual de Orientações para 

Contratação de Serviços de Saúde, como subsídio a gestores e 

prestadores na realização da complementação da rede 

assistencial.

Este guia oferece uma consulta prática e simples para as 

questões envolvendo a complementação de serviços de saúde, em 

especial as licitações e o instituto do credenciamento.

Seu objetivo é se constituir numa ferramenta colaborativa para 

orientar a sequência dos atos necessários para a contratação de 

serviços de saúde e estimular o planejamento, programação e 

regulação, de acordo com as necessidades do gestor e da 

população.”
Clarisvan C. Gonçalves
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LINK DA PUBLICAÇÃO NA BVS:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

manual_orientacoes_contratacao_servicos

_saude.pdf

Clarisvan C. Gonçalves
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A Lei nº 8.666, 
de 21.06.93
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PRINCÍPIO DA LEGALIDADE:

ART. 37 – CF

OBSERVAR A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

OBSERVAR AÇÕES 

PRÉ 

E 

PÓS CONTRATAÇÃO

Clarisvan C. Gonçalves
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PRESSUPOSTOS DA 

LICITAÇÃO:

 PRESSUPOSTO JURÍDICO;

PRESSUPOSTO LÓGICO/ 

FÁTICO.

Clarisvan C. Gonçalves
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PRESSUPOSTO JURÍDICO

Exigência que a licitação 
seja apta a satisfazer o 

interesse da 
Administração, que não 
deve se confundir com o 

interesse do Administrado!
Clarisvan C. Gonçalves
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PRESSUPOSTO 

LÓGICO/FÁTICO

Existência de pluralidade de 
objetos e de ofertantes.

Existência de interessados no 

certame.
Clarisvan C. Gonçalves



18Clarisvan C. Gonçalves



19

LICITAÇÃO DISPENSÁVEL

 É aquela situação na qual a 
Administração pode realizar o 

certame, mas opta por não fazer 
por conveniência e oportunidade,

Vide Lei n.º 8.666/93, art. 24, 
incisos I a XXXV.

Clarisvan C. Gonçalves
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Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial 
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 

MUITO 

CUIDADO 

NO USO!

Clarisvan C. Gonçalves
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Número do Acórdão – 784/2018 –

PLENÁRIO/TCU

Relator – MINISTRO MARCOS 

BEMQUERER

Processo – 008.436/2015-0

Tipo de processo - REPRESENTAÇÃO 

Data da sessão - 11/04/2018
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LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

 Lei n.º 8.666/93:

Art. 25. É inexigível a licitação 

quando houver inviabilidade de 

competição, EM ESPECIAL: 

Clarisvan C. Gonçalves
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LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

 Ocorre quando existe a 

impossibilidade jurídica ou fática de se 

instaurar competição entre eventuais 

interessados

Vide Lei n.º 8.666/93, art. 25, caput e 

incisos I a III

Clarisvan C. Gonçalves
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LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

 Lei n.º 8.666/93:

Art. 25. É inexigível a licitação 

quando houver inviabilidade de 

competição, EM ESPECIAL: 

Clarisvan C. Gonçalves
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A TORMENTOSA 

PREFERÊNCIA ÀS 

FILANTRÓPICAS.

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.

........................................
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16. É certo que a CF88 foi silente sobre a forma 

como se daria a preferência às entidades filantrópicas 

e sem fins lucrativos. Por outro lado, não prevê que tal 

primazia seja condicionada a disciplinamento 

infralegal que estabeleça regras para a precedência 

dessas instituições em relação àquelas que visam lucro, 

ou seja, configura-se uma norma de aplicação plena. 

Supor que tal prerrogativa se dê por meio de critérios 

de preferência no julgamento em processo licitatório é 

estender a interpretação além do que estabelece o 

texto constitucional.

ACÓRDÃO Nº 1215/2.013 – T.C.U. –

PLENÁRIO – TC. 019.179/2010-3
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ACÓRDÃO Nº 1215/2.013 – T.C.U. –

PLENÁRIO – TC. 019.179/2010-3

17. Além disso, a interpretação do texto constitucional 

deve levar em consideração sua natureza política, por 

isso é preciso considerar a intenção do legislador ao 

inserir determinado dispositivo na Carta Magna, 

analisando a ideologia predominante no momento da 

Assembleia Nacional Constituinte. Naquele contexto, 

buscava-se consolidar um sistema público de atenção à 

saúde com caráter assistencial, fortalecendo as 

instituições filantrópicas, que tiveram uma grande 

contribuição ao longo da construção do SUS.
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23. Fica patente que o legislador constituinte e o 

infraconstitucional tinham a intenção de fortalecer um sistema 

público de saúde, com orientação estatal. Por conseguinte, 

quando se interpreta o §1º do art. 199 deve-se considerar este 

caráter de desmercantilização da saúde.

24. A partir deste entendimento, observa-se que a preferência 

pelas instituições filantrópicas e sem fins lucrativos foi instituída 

como forma de reforçar este caráter público dos serviços de saúde. 

Antes de recorrer ao setor privado, ao ‘mercado’, o gestor público 

deve se utilizar do setor ao qual Luís Carlos Bresser Pereira deu o 

nome de ‘público não-estatal’.

ACÓRDÃO Nº 1215/2.013 – T.C.U. –

PLENÁRIO – TC. 019.179/2010-3
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15. Ainda que motivada por um nobre 

propósito, de tentar propiciar maiores 

alternativas ao usuário do sistema público de 

saúde, a interpretação feita pela Secex/SP, de 

limitar a preferência às entidades sem fins 

lucrativos aos casos de empate nas licitações, não 

encontra espaço no ordenamento jurídico vigente 

e constituiria uma verdadeira inovação legislativa, 

papel que não pertence a esta Corte de Contas.

ACÓRDÃO Nº 1215/2.013 – T.C.U. –

PLENÁRIO – TC. 019.179/2010-3
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16. É relevante registrar que essa preferência não significa que 

as entidades sem fins lucrativos recebam uma “carta branca” para 

prestar os serviços e utilizar os recursos públicos da forma como 

bem desejarem.  Conforme assinalado pela 4ª Secex, todos os 

estabelecimentos que prestam serviços de saúde, 

independentemente de terem fins lucrativos ou não, estão 

submetidos às mesmas regras relacionadas à qualidade dos 

serviços prestados e à fiscalização do Ministério da Saúde e da 

Anvisa. Em relação ao controle a respeito da aplicação dos 

recursos, ele é exercido da mesma forma, independentemente da 

natureza das instituições que recebem os recursos. Quando 

constatadas irregularidades na aplicação dos recursos repassados 

pelo SUS a entidades sem fins lucrativos este Tribunal tem 

condenado tais entidades e/ou seus gestores. 

ACÓRDÃO Nº 1215/2.013 – T.C.U. –

PLENÁRIO – TC. 019.179/2010-3
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO4

(ARTIGO 25, CAPUT, 1ª PARTE)

CREDENCIAMENTO
Clarisvan C. Gonçalves
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CREDENCIAMENTO. CONCEITO

Procedimento administrativo, autorizado 

pelo ente federado, que visa contratação de 

prestadores de serviços mediante requisitos 

estabelecidos no chamamento público nos 

casos em que serviços públicos necessitam 

ser prestados por mais de um contratado, 

simultaneamente, com fundamento no art. 

25 caput da Lei 8666/93.
Clarisvan C. Gonçalves



CREDENCIAMENTO:

O Tribunal de Contas da União – TCU, adotou o referido 

sistema para prestar assistência médica aos seus próprios 

servidores, tendo como exemplo a utilização deste critério 

pela Previdência Social, para atendimento dos segurados em 

geral. 

Após corroborar o entendimento doutrinário segundo o qual 

o credenciamento pode ser entendido como “a permissão de 

execução de serviços, caracterizada pela unilateralidade, 

discricionariedade e precariedade”, registrou o Tribunal de 

Contas da União que o sistema de credenciamento atende aos 

princípios norteadores da licitação
33Clarisvan C. Gonçalves



CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS:

O sistema de credenciamento deve ser norteado pelos 

princípios elevados no caput do art. 37, da 

Constituição Federal, e nos termos da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, o que o reveste de licitude.

É importante ressaltar que o chamamento público 

(edital) do credenciamento a ser veiculado não 

poderá contrariar o estatuto licitatório.
34Clarisvan C. Gonçalves
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Princípio do Julgamento Objetivo

Lei n.º 8.666/93, art. 44

VALOR DE REMUNERAÇÃO JÁ 

FIXADO. TABELA SUS OU VALORES 

MAJORADOS

PLANILHAS DE AVALIAÇÃO.
Clarisvan C. Gonçalves
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HISTÓRICO

A experiência do Ministério da Saúde (MS) com o processo 

de contratualização iniciou-se em 2004, com a implantação 

das políticas de reestruturação dos hospitais de ensino e 

dos hospitais filantrópicos. Ao adotar essas políticas, o 

Ministério da Saúde implantou um novo modelo de 

financiamento para esses hospitais, baseado no repasse de 

incentivos financeiros calculados a partir da série histórica 

da produção hospitalar de cada estabelecimento.

Neste contexto, instituiu-se o Incentivo de Adesão à 

Contratualização (IAC), permitindo o repasse de recursos 

aos estabelecimentos hospitalares mediante publicação de 

portarias.
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O INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO 

HOSPITALAR – IGH FOI REVOGADO E 

INCORPORADO NA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 

Nº 6 DE 28/09/17.

EM 1º DE NOVEMBRO DE 2017, A PORTARIA GM/MS Nº 

2.925, REVOGOU OS ART. 324 À 339, DO CAPÍTULO II, 

DA SEÇÃO VII, DO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO 

DA GESTÃO HOSPITALAR (IGH) DA PORTARIA DE 

CONSOLIDAÇÃO Nº 6.



contratar

Ajustes entre Secretarias de 
Saúde e atores externos 

(pessoa física ou jurídica)

objetiva compra de bens/ 
contratação de serviços

Pagamento baseado no 
preço, admitido o lucro

Lei nº 8.666, de 1993

contratualizar

Ajustes entre Secretarias de Saúde 
e atores internos ou externos 

(pessoa jurídica)

baseados no cumprimento de 
metas de desenvolvimento 

institucional

Incentivos:

financeiros  (fomento, prêmios, 
isenções) ou administrativos 

(autonomias) 

Lei 4.320/64 e Legislações e normas 
específicas

Clarisvan C. Gonçalves 39



O que é fomento 

público?

 Atividade administrativa que 

objetiva  

induzir e incentivar o Terceiro Setor 

a atuar na realização de atividades 

de relevância social. 

 Forma de suplementar recursos, 

destinados a entidades civis sem 

fins lucrativos prestadoras de 

serviços essenciais

 Estratégia da Administração 

Pública de estímulo direto à sua 

atuação de reconhecido 

interesse público.
Clarisvan C. Gonçalves 40



FORMAS DE FOMENTO PÚBLICO
ENTIDADES CIVIS

SEM FINS LUCRATIVOS

Clarisvan C. Gonçalves 41



Convênio
Convênio é acordo, mas não é contrato (......) no 

contrato há sempre duas partes; uma que 

pretende o objeto do ajuste ( a obra, o 

serviço); uma outra que pretende a 

contraprestação correspondente ( o preço ). 

No convênio não há partes, mas sim 

partícipes com as mesmas pretensões.

HELY LOPES MEIRELLES

42Clarisvan C. Gonçalves
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REGULAÇÃO

Clarisvan C. Gonçalves

REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

A regulação assistencial compreende a 

função de gestão que tem como foco 

específico a “disponibilização da 

alternativa assistencial mais adequada”

às necessidades do cidadão, de forma 

equânime, ordenada, oportuna e 

qualificada.
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REGULAÇÃO DE 

SISTEMAS DE SAÚDE

REGULAÇÃO DA  

ATENÇÃO À SAÚDE

REGULAÇÃO DO  ACESSO À 

SAÚDE

Clarisvan C. Gonçalves



AVALIAÇÃO

Mensura - ReorientaCONTROLE

Monitora -Constata

AUDITORIA

Examina -Valida

REGULAÇÃO 

Normaliza - Direciona

OUVIDORIA

Registra - Apura
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LEI Nº 13.650 DE 11 DE ABRIL DE 2.018

Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de 

assistência social, na área de saúde, de que trata o art. 4º da Lei nº 

12.101, de 27 de novembro de 2009; e altera as Leis nºs 12.101, de 

27 de novembro de 2009, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 3º O art. 11 da Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1.992, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11. .....................................................................

X - Transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação 

de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, 

convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único 

do art. 24 da Lei nº 8.090 de 19 de setembro de 1.990”

Clarisvan C. Gonçalves


