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TEOR DO ACÓRDÃO 
Nº352/2016 DO TCU 
 
P R O J E T O  C O N T R A T U A L I Z A Ç Ã O  N O  S U S  

 CAPÍTULO 1|INTRODUÇÃO 

 

Em 2014, por força da deliberação constante do Despacho de 10 de junho de 

2014, do Ministro-Relator Benjamim Zymler, no TC 013.721/2014-3, o Tribunal de 

Contas da União - TCU instaurou Fiscalização de Orientação Centralizada – FOC, 

com a participação das suas secretarias nos estados da Bahia, Maranhão, Paraná, 

Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com o objetivo de avaliar a 

regularidade dos ajustes celebrados pelos governos municipais com entidades 

privadas para a disponibilização de profissionais de saúde para atuarem em 

unidades públicas de saúde.  

A mencionada Fiscalização foi motivada pelos achados da Auditoria de 

Conformidade realizada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná 

– SECEX-PR nos municípios de Paranaguá, Pinhas e Castro (TC 003.953/2011-4), 

que apontaram irregularidades nas contratualizações realizadas entre as 

Secretarias Municipais de Saúde e organizações da sociedade civil de interesse 

público – OSCIPs, envolvendo a aplicação de recursos federais transferidos fundo 

a fundo para financiamento a ações e serviços de saúde.  

Tendo presente a relevância e a materialidade do tema, o TCU decidiu realizar 

auditorias de conformidade semelhantes em outros estados, para avaliar se as 

irregularidades identificadas no Paraná também ocorriam em outras regiões do 

País. 

Os municípios selecionados pelas respectivas SECEX em cada estado para a 

fiscalização foram os seguintes:  
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a) BA: Barra do Choça, Candeias, Ibirapitanga, Jeremoabo; 

b) MA: Imperatriz; 

c) PR: Bela Vista do Paraíso; 

d) RJ: Itaboraí 

e) RS: Candelária, Porto Alegre e Vacaria; 

f) SC: Balneário Camboriú. 

As auditorias tiveram como objeto a análise da regularidade dos diferentes 

modelos de ajustes utilizados entre as secretarias municipais de saúde e 

entidades privadas, e seguiram uma matriz inicial de planejamento que 

contemplava a investigação do atendimento, pelas secretarias, dos requisitos 

dispostos nas seguintes assertivas (item 13):  

a) A terceirização da contratação de profissionais de saúde foi precedida de 

planejamento adequado e dos procedimentos exigidos em lei; 

b) A seleção da entidade responsável pela prestação do serviço foi regular 

quanto às disposições legais; 

c) Houve análise do governo municipal quanto à capacidade operacional da 

entidade para prestar o serviço e a entidade conseguiu comprovar que 

detinha os requisitos necessários e exigidos por lei; 

d) A contratação da entidade foi formalizada por instrumento jurídico 

competente; 

e) O ajuste foi executado nos prazos, etapas, quantidades e requisitos nele 

definidos; 

f) A entidade utilizou os recursos recebidos na execução dos serviços de 

acordo com o estabelecido no ajuste e nos normativos legais; 

g) Houve aplicação de recursos do ajuste em atividades da própria entidade; 

e 

h) O município realiza os controles necessários para avaliar a execução dos 

serviços. 

As auditorias realizadas na mencionada FOC analisaram os seguintes modelos de 

ajuste público-privado: 

a) Termos de Parcerias celebrado com Oscips, nos municípios de: Vacaria-RS; 

Bela Vista do Paraíso-PR; Itaboraí-RJ; Barra do Choça-BA; Ibirapitanga-BA. 
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b) Contrato de Gestão com Organização Social: Candeias-BA. 

c) Convênio com entidade sem fins lucrativos: Candelária-RS; 

d) Contrato Administrativo com empresa de serviços médicos: Porto Alegre-

RS; Balneário Camboriú-SC; Imperatriz-MA. 

e) Contrato Administrativo com cooperativa: Jeremoabo-BA. 

f) Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas: Balneário Camboriú-SC. 

Após realizadas as auditorias, foi realizado em Brasília, em 10 de novembro de 

2014, um Painel de Referência, para validar os achados de auditoria, que contou 

com a participação de representantes do Ministério da Saúde, do Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS; do Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS, do Ministério Público do Trabalho, 

do Conselho Federal de Medicina, da Comissão de Estudos das Relações de 

Trabalho na Área da Saúde da OAB-SP; além de membros da academia, gestores 

e auditores do TCU. 

Ao final, produziu-se o Relatório de Auditoria que consolidou os principais 

achados das auditorias realizadas nos governos municipais pelas cinco SECEX 

estaduais do TCU, encaminhado ao Gabinete do Ministro-Relator Benjamin 

Zymler e, posteriormente, julgado pelo Plenário daquele Egrégio Tribunal que, 

por meio do Acórdão nº 352/2016, determinou ao Ministério da Saúde, que 

oriente os entes federativos a observarem as diretrizes que especifica, na 

celebração de ajustes com entidades privadas para a prestação de serviços de 

saúde. 

O mencionado Acórdão, acompanhado de cópia do Relatório de Auditoria 

relativo ao Processo nº TC 017.783/2014-3 foi encaminhado pelo TCU ao 

Ministério da Saúde, por meio do Ofício nº 0174/2016 – TCU/SECEX-PR de 

01/03/2016, para providências cabíveis e resposta àquele Órgão.  

O presente documento contém análise dos principais conteúdos do mencionado 

Relatório de Auditoria, em subsídio ao Projeto Contratualização no SUS, 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo 

Cruz. 
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CAPÍTULO 2|O TEOR DO ACÓRDÃO Nº 
352/2016 DO TCU 

O Plenário do Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº352/2016, determinou 

ao Ministério da Saúde que oriente todos os entes federativos a observarem as 

seguintes diretrizes na celebração de ajustes com entidades privadas visando a 

prestação de serviços de saúde: 

a) a contratação pelo Poder Público de entidades civis para prestação de 

serviços de saúde à população deve ser precedida de estudos técnicos 

que demonstrem as vantagens da execução terceirizada, com inclusão 

de planilha detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na 

execução dos ajustes, além de consulta ao respectivo Conselho de 

Saúde1 (item 9.1.1); 

b) o credenciamento pode ser utilizado para contratar profissionais de 

saúde2 para atuarem tanto em unidades públicas de saúde quanto em 

seus próprios consultórios e clínicas, é o instrumento adequado a ser 

usado quando se verifica a inviabilidade de competição para 

preenchimento das vagas, bem como quando a demanda pelos serviços é 

superior à oferta e é possível a contratação de todos os interessados 

(9.1.2); 

c) é necessário desenvolver metodologia para a distribuição dos serviços 

entre os interessados de forma objetiva e impessoal (9.1.2); 

d) devem ser realizados estudos que indiquem qual sistema de 

remuneração dos serviços prestados é mais adequado para o caso 

específico do objeto do ajuste a ser celebrado, levando em 

consideração que a escolha da forma de pagamento por tempo, por 

procedimentos, por caso, por capitação ou a combinação de diferentes 

                                                
1 Atentar para as competências legais dos Conselhos de Saúde: cabe ao Conselho ser consultado 

sobre a decisão da contratação de entidades privadas pelo gestor? Ou cabe avaliar e fiscalizar os 

resultados das parcerias? 
2 Pode-se contratar profissionais de saúde ou serviços de saúde? Verificar como se dá o 

credenciamento. 
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métodos de remuneração possui impacto direto no volume e na qualidade 

dos serviços prestados à população (9.1.3); 

e) os processos de pagamento das entidades contratadas devem estar 

suportados por documentos que comprovem que os serviços foram 

efetivamente prestados – demonstrando o controle da frequência dos 

profissionais, os procedimentos realizados, os pacientes atendidos – e que 

garantam que os impostos, taxas e encargos trabalhistas aplicáveis ao caso 

foram devidamente recolhidos (9.1.4)3; 

f) impossibilidade da terceirização de mão-de-obra: não há amparo legal na 

contratação de mão de obra por entidade interposta mediante a 

celebração de termos de compromisso com Oscip ou de instrumentos 

congêneres, tais como convênios, termos de cooperação ou termos de 

fomento, firmados com entidades sem fins lucrativos. 

 

                                                
3 Analisar informações apontadas pelo TCU como relevantes para a fiscalização dos contratos: 

controle da frequência dos profissionais, os procedimentos realizados, os pacientes atendidos – 

e que garantam que os impostos, taxas e encargos trabalhistas aplicáveis ao caso foram 

devidamente recolhidos. 
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CAPÍTULO 3| PRINCIPAIS ACHADOS DO 
TCU   

A análise dos achados de auditoria e das respectivas avaliações desses achados, 

realizadas pelos auditores do TCU (TC 017.783/2014-3), evidenciam que, nada 

obstante as fiscalizações realizadas junto às secretarias municipais selecionadas 

tenham tido como objeto os ajustes por elas firmados com entidades privadas, o 

foco dos auditores foi a verificação da regularidade da contratação de 

profissionais de saúde para atuarem em unidades públicas de saúde (par 10), 

presente a constatação de que os gestores municipais de saúde têm, 

frequentemente, adotado medidas alternativas para a contratação de 

profissionais de saúde, que não têm respaldo legal suficiente, para solucionar a 

carência desses profissionais dentro das suas respectivas redes de serviços de 

atenção à saúde.  

As dificuldades de contratação e manutenção desses profissionais pelo Poder 

Público estão, em grande parte, relacionadas: 

a) às condições pouco atrativas do atual regime jurídico que rege as relações 

de trabalho da Administração Pública com esses profissionais, 

notadamente no que tange aos valores de remuneração; horários e 

condições de trabalho;  

b) à inviabilidade de os municípios adotarem padrões remuneratórios 

atrativos para os profissionais de saúde (principalmente para o médico), 

similares aos praticados pelo mercado, em razão dos limites impostos pelo 

teto remuneratório do município, vinculado ao subsídio percebido pelo 

prefeito; 

c) à necessidade de o gestor estadual ou municipal de superar os efeitos 

negativos dos limites de gastos de pessoal estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal;  

d) ao fato de os concursos públicos realizados por esses municípios não 

conseguem atrair profissionais suficientes (em grande parte pelos baixos 
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salários e pelas dificuldades de assentamento do profissional em 

localidades menores e distantes); e 

e) à alta rotatividade dos profissionais de saúde efetivamente contratados 

visto que esses acabam buscando melhores oportunidades de emprego 

em outros locais (cf. item 3.1). 

 

O Relatório de Auditoria do TCU, relativo ao TC 017.783/2014-3, ressaltou 

diversos indícios de irregularidades constatados nas auditorias realizadas no 

âmbito da FOC, listadas a seguir. 

 

3.1. USO INADEQUADO DA TERCEIRIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS. 

O Relatório constatou as seguintes ocorrências relativas ao uso de ajustes para a 

prestação de serviços como instrumentos para a terceirização de mão de obra:    

a) Utilização de diversos tipos de vínculos entre as entidades contratadas e 

sua força de trabalho, contemplando-se empregados contratados 

diretamente (CLT); cooperados; associados ou sócios da empresa; 

pagamento de autônomos e, inclusive, pagamento a profissionais sem 

nenhum vínculo formal. Esses diversos vínculos geram impactos diretos na 

formação dos custos, visto que apresentam diferentes regimes tributários, 

com recolhimento ou não de encargos trabalhistas (par. 45). 

b) Celebração de ajustes cujo objeto refere-se ao desempenho de funções de 

natureza não eventual e de caráter tipicamente operacional e contínuo 

(par. 88). 

c) Celebração de convênio com entidade criada especificamente para 

intermediação de mão-de-obra para o município e qualificada como 

OSCIP (art. 71). 

d) Uso dos instrumentos de parceria e fomento (convênios, organizações 

sociais e oscips) para terceirizar mão-de-obra para as secretarias de saúde 

(art. 100). 

e) Ocorrência de indícios que apontaram que a criação da entidade civil sem 

fins lucrativos foi criada exclusivamente para intermediar mão de obra para 
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o município, sem possuir experiência anterior nem estrutura própria (par. 

102). 

f) Como, em muitos casos, não foi feita a contratação de serviços mas de 

profissionais, o TCU não encontrou os registros de controle de frequência 

dos profissionais de saúde e, no caso de serviços médicos, de registros de 

controles, em cada unidade de saúde, de atendimentos realizados, com 

identificação de usuários/pacientes atendidos, data e horário de 

atendimento profissional/médico que realizou o atendimento, diagnóstico 

do paciente – elementos que deveriam embasar cada nota de liquidação 

(par. 130). 

 

 

3.2. MAL USO DOS MODELOS DE CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS OU DE PARCERIA E FOMENTO COM 

ENTIDADES CIVIS: 

O Relatório do TCU destacou os seguintes achados de auditoria: 

a) Utilização do termo de parceria quando o instrumento adequado seria o 

contrato administrativo, por não se tratar de ajuste de parceria e fomento 

mas de compra de serviços (par. 88). 

b) Descumprimento das leis de regência do respectivo modelo de 

organização social: celebração de contrato  de gestão com entidade não 

qualificada como OS e com entidade com fins lucrativos (pars 90 e 91). 

c) Equívocos no estabelecimento do objeto do contrato: celebração de 

contratos cujo objeto é a gestão e a administração de hospitais e não a 

prestação de serviços de saúde, ainda que o ajuste inclua a cessão dos 

hospitais (par. 90). 

d) Evidências de celebração de termos de parceria com falsos objetos, com 

objetivo de intermediação na contratação de mão-de-obra terceirizada: 

caso emblemático de celebração de termos de parceria com OSCIPs, em 

que os objetos dos ajustes e as planilhas de custos[4] apresentadas pelas 

entidades contratualizadas, que contemplavam apenas valores de 

remuneração dos profissionais com respectivos encargos trabalhistas, 

configurando, portanto, não o fomento à prestação de serviços mas a 
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intermediação na contratação de mão-de-obra terceirizada (pars. 74, 75 e 

76). Além disso, a prestação de contas do município demonstravam que a 

OSCIP estava executando apenas a atividade de fornecimento de mão-de-

obra. 

e) Definição de objetos que não são passíveis de serem terceirizados no 

âmbito de parcerias, tais como: a implantação do plano municipal de 

saúde; a recuperação e conservação da área física; organização gerencial e 

funcionamento da farmácia, almoxarifado, da área de recursos humanos e 

do laboratório; aquisição e localização de equipamentos; manutenção 

geral das unidades de atendimentos; equipamentos e máquinas e veículos; 

hierarquização e organização do fluxo e contrafluxo do atendimento; 

contratação de serviços de terceiros; aprimoramento do serviço de 

faturamento; implantação de processo de acolhimento com avaliação e 

classificação de riscos; implantação da política nacional de humanização 

(par.113). 

f) Contratação de Oscip para assumir a gestão completa da saúde no 

município (par. 114), incluindo a implantação do complexo regulador; do 

atendimento às urgências e emergências na atenção básica; construção de 

novas unidades de saúde; estruturação de departamentos de saúde; etc 

(art. 114); definição do organograma da secretaria, 

g) Subcontratação de serviços médicos por Oscip, que atua como mera 

intermediadora entre a secretaria de saúde e empresa privada (pars. 166, 

167, 168).  

3.3. DEFICIÊNCIAS E IRREGULARIDADES NO 

PLANEJAMENTO PARA A TERCEIRIZAÇÃO  

Constam do Relatório de Auditoria do TCU os seguintes achados:  

a) Ausência de estudos prévios que:  

• demonstrem que a terceirização (de serviços) seja melhor opção do 

que a execução direta pelas secretarias de saúde, apontando a 

vantagem da contratação de entidade privada para a prestação 

indireta do serviço4; 
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• comparem, em termos de custos e produtividade, as situações de 

gestão própria dos serviços e a terceirização desses serviços (par. 37); 

• contemple: (i) a motivação da transferência dos serviços para 

organização social (publicização), especialmente quanto às suas 

vantagens para o interesse público; (ii) a avaliação precisa dos custos 

do serviço e ganhos de eficiência5 esperados da organização social; 

(iii) planilha detalhada com a estimativa de custos da execução dos 

contratos de gestão (pars. 41 e 42). 

b) Ausência, nos autos dos processos de seleção e contratação das entidades, 

das necessárias estimativa orçamentária prévia e estimativa de custos, 

essenciais para que o Poder Público avalie a vantajosidade da execução 

terceirizada de serviços. 

c) Ausência, nos processos licitatórios ou de concorrência entre entidades para 

celebração de contratos de gestão e outros ajustes do gênero, dos 

elementos utilizados para a fixação dos valores da contratação 

estabelecidos nos editais, assim como nos valores efetivamente contratados 

com as entidades selecionadas[3] (par. 47). 

d) Realização de sucessivas dispensas de licitação, fundamentadas no art. 24, 

inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993 (contratação direta em casos de 

emergência ou de calamidade pública), verificada a ausência de medidas da 

Administração Pública para a realização da próxima contratação mediante 

processo licitatório regular, conforme art. 2º do mencionado Diploma legal 

(par.60). 

e) Ausência de justificativa para a alegada situação emergencial e para o preço 

contratado (par. 61) 

f) Aumento injustificado nos valores das contratações, entre certames com 

mesmo objeto e realização em curto espaço de tempo (um ano, por 

exemplo) (par. 49) 

g) Inexistência de orçamento prévio nos processos de contratação das 

entidades, contrariando as disposições da Lei 8.666, de 21/6/1993 e da Lei 

10.520, de 17/7/2002 (par. 4); 

 

                                                
5 Nesse caso, é fundamental considerar “eficiência” em seu sentido amplo, conforme caput do art. 

37 da Constituição Federal: de eficácia, eficiência e efetividade. 
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3.4. IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE SELEÇÃO DA 

ENTIDADE E NEGOCIAÇÃO DOS TERMOS DO 

AJUSTE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

O Relatório de Auditoria do TCU listou os seguintes achados, relativos a 

irregularidades nos processos de seleção, negociação e celebração de ajustes 

entre o Poder Público e entidades civis com ou sem fins lucrativos, para a 

prestação de serviços de saúde:  

a) Inexistência ou direcionamento dos processos de seleção das entidades: 

constatação da ausência de processo seletivo realizado na forma prevista 

na legislação de regência do ajuste, para escolha da entidade a ser 

contratada ou contratualizada; ou, ocorrência de deficiências graves que 

prejudicam a qualidade do processo (par.59): 

b) Ocorrência de direcionamento nos processos de seleção da entidade (pars. 

59 e 62), como no caso de revogação de licitação não adequadamente 

motivada, com inabilitação de única empresa participante para depois 

contratar a mesma empresa, por dispensa de licitação. 

c) Constatação da contratação de empresas por dispensa de licitação com 

servidores públicos do município participantes de seu quadro societário, 

corpo clínico ou prestadores de serviços, contrariando a vedação do art. 

9º da Lei nº 8.666, de 1993 (par. 64). Caso emblemático de uma contratação 

em que o Secretário Municipal de Saúde era sócio da empresa contratada 

(par. 66). 

d) Indícios de conluio na realização de pregões presenciais, em vista das 

empresas participantes possuírem sócios em comum (pars. 64 e 65). 

e) Celebração de diversos ajustes com a mesma entidade civil cujos objetos 

não têm relação entre si (pars. 84 e 85) 

f) Celebração de ajustes com entidade civil com finalidade estatutária muito 

ampla que não indica, clara e objetivamente, a(s) sua(s) área(s) de atuação 

(pars. 84 e 85). Em alguns casos, as áreas de atuação da entidade não têm 

relação entre si. Há Oscip que, em sua finalidade estatutária, reproduz toda 

as áreas de atividades previstas na Lei nº 9.790/1999 
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g) Seleção de entidades para celebrar projetos em áreas diferentes sem que 

haja comprovação da atuação e especialização dessas entidades para atuar 

em cada uma delas (par. 87). Ausência de quaisquer documentos 

comprobatórios da capacidade e experiência da entidade contratada (pars. 

98, 99) 

h) Falta de comprovação pela Oscip de haver executado projeto de mesma 

magnitude do ajuste a ser celebrado com o Poder Público (par.83). 

i) Ocorrência de caso em que a Oscip contratada pela Secretaria de Saúde 

não tem sede própria e utiliza o endereço do escritório de contabilidade 

encarregado do registro das suas operações; o prefeito do município era 

um dos associados, contrariando o disposto no Decreto nº 6.170/2007, 

que veda a celebração de convênios com entidades que tenham como 

dirigente agente político de poder ou do Ministério Público, dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera 

governamental (par. 100). 

j) Deficiências na análise dos requisitos e da capacidade operacional das 

entidades contratadas ou contratualizadas: é de fundamental importância 

o Poder Público contratante avaliar se a entidade a ser contratada ou 

fomentada reúne os requisitos legais necessários e a capacidade 

operacional para executar o objeto do ajuste, na quantidade e na 

qualidade negociados. 

k) Identificação de esquemas de compra e venda de Oscips, com o objetivo 

de permitir a particulares interessados celebrarem parcerias com o poder 

público, sem cumprimento do tempo mínimo de experiência exigido (par. 

82). 

l) Celebração de contratos de gestão com entidades não qualificadas como 

organizações sociais, tendo a qualificação ocorrido após transcorrido mais 

de um ano (par. 90). 

m) Celebração de contratos de gestão com entidades civis com fins lucrativos. 

n) Contratação de entidade civil por dispensa de licitação sem demonstração 

da regularidade fiscal da empresa contratada. Nesse caso, a SMS não 

conseguiu comprovar o vínculo dos médicos prestadores de serviço com 

a empresa. Contatado que os pagamentos a essa empresa não eram 

auditados. (par. 103) 
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o) Contratação de empresa antes mesmo dela ser constituída juridicamente 

(par. 103) 

p) Contratação de empresa de fachada ou inexistente (par. 103) 

q) Ausência de especificações (cláusulas) sobre como os serviços deveriam 

ser prestados: (i)  local da execução, fornecimento de medicamentos e 

materiais de consumo, (ii) utilização de equipamentos e  (iii) remuneração 

dos serviços de apoio (par. 119).  

r) Falta de discriminação de quantos profissionais devem realizar os plantões 

de sobreaviso, como será distribuída a escala, quais as regras em termos 

de tempo de atendimento ao chamado do hospital, etc (123 a 125) 

s) Pagamento dos funcionários da contratada com acréscimos. 

t) Indícios de sobrepreço nos valores pagos às entidades privadas 

contratadas ou contratualizadas, quando comparados pela equipe de 

auditoria, com os valores da Tabela SUS e tabelas de remuneração de 

serviços médicos por planos de saúde privados, tais como Unimed e 

Bradesco Seguros (pars. 51 a 53). 

u) Processos de contratação mal instruídos, com folhas dos autos sem 

numeração, ausência de pesquisa de preços, dentre outros (par. 61). 

v) Processos de contratação mal conduzidos, com inversão de fases, erro nos 

valores da proposta da licitante escolhida (par.62). 

w) Superfaturamento caracterizado pelo pagamento de horas relativas a 

plantões médicos cujas prestações não foram comprovadas (parágrafo 4); 

x) Definição genérica do objeto do ajuste, com ausência de informações 

fundamentais para dimensionar o número de profissionais necessários 

para a sua execução (par. 110). 

y) Celebração de contratos com vigência retroativa, contrariando o art. 60 da 

Lei nº 8.666, de 1993 (par. 46). 

z) Ajustes celebrados com Oscips que preveem o pagamento de taxa de 

administração ou custo operacional. 
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3.5. IRREGULARIDADES NA GESTÃO (IMPLEMENTAÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO) DOS AJUSTES 

DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Em relação às irregularidades no processo de implementação e gestão de ajustes 

entre o Poder Público e entidades civis com ou sem fins lucrativos, para a 

prestação de serviços de saúde, constam do Relatório de Auditoria os seguintes 

achados: 

a) Ausência de conexão entre as informações apresentadas e os pagamentos 

autorizados (par. 131). 

b) Faturas emitidas e pagas em desconformidade com as planilhas de custos 

dos correspondentes termos de parceria/contratos (par. 4); 

c) Não comprovação dos efetivos custos incorridos na prestação dos serviços, 

contrariando as disposições da Lei 9.790, de 23/3/1999 (par. 4); 

d) Comprovação irregular de custos descritos como pagamentos 

supostamente efetuados a título de coordenação, em valores e quantitativos 

superiores aos previstos nos ajustes (par. 4); 

e) Movimentação irregular de recursos financeiros arrecadados em razão de 

pagamentos efetuados no âmbito dos termos de parceria/contratos 

firmados com entes públicos, caracterizada por transferências e/ou saques 

em espécie; 

f) Constatação de jornada de trabalho dos médicos das empresas contratadas 

impossíveis de serem cumpridas, já que muitos desses profissionais têm 

jornada de 40 horas em duas ou mais empresas; além de cumprirem, em 

alguns casos, jornada de 40 horas junto à prefeitura. (par. 67). Destaque para 

o caso em que o médico que atua em cooperativa contratada também é 

concursado do mesmo hospital e bolsista de programa de valorização do 

profissional da atenção básica, somando 528 horas de trabalho no mês – o 

que implicaria trabalhar 24 horas durante 22 dias ou 17 horas durante os 30 

dias do mês (par. 68). 

 

3.6. IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE 

FISCALIZAÇÃO DOS AJUSTES DE TERCEIRIZAÇÃO 

DE SERVIÇOS 
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Finalmente, o Relatório do TCU menciona os seguintes achados de auditoria, 

relativos ao processo de fiscalização dos ajustes, por parte do Poder Público e do 

Conselho de Saúde: 

a) Aplicação dos recursos públicos em finalidade diversa da pactuada (par. 88). 

b) Ausência de prestação de contas das entidades com as quais as SMSs 

celebraram parcerias (par. 117). 

c) Fiscalização e controle deficientes da execução dos ajustes: A maioria dos 

municípios fiscalizados não dispõe dos requisitos mínimos para o exercício 

de uma fiscalização que garanta que os serviços sejam executados 

conforme o contratado (par. 129) 

d) Ausência de designação formal de representante da administração 

incumbido do acompanhamento e fiscalização do ajuste.  

e) Desconhecimento por parte da Administração ou por parte do 

representante da obrigatoriedade da fiscalização (par. 134). 

f) Atuação deficiente do controle interno na fiscalização dos ajustes 

celebrados entre as SMS e entidades civis: relatórios mensais do controle 

interno não fazem referência aos recursos transferidos a instituições 

privadas sem fins lucrativos, nem sobre a regularidade das atividades 

desempenhadas por essas instituições. 

g) Falta de controle das secretarias de saúde para aferir presença dos médicos 

cooperados. (par. 138) 

h) Pagamentos realizados sem a identificação de quem assina. Pagamentos 

realizados sem adequado suporte documental. Aceitação de meros recibos 

como documentos suficientes para a liquidação da despesa. Falta de 

emissão de notas fiscais pelas Oscips relativas aos serviços prestados (par. 

140 e 141). Recibos que não atendem às disposições dos arts. 62 e 63 da Lei 

4320, de 1964. 

i) Irregularidades nos recolhimentos das Oscips: ao não emitir nota fiscal dos 

serviços prestados, a OSCIP deixa de recolher uma série de tributos, como 

a cota patronal da previdência social e as contribuições pis/cofins. (art. 143). 

j) Ausência de trabalho sistemático que visasse a verificação da adequação 

dos serviços prestados em relação às disposições contratuais e à 

conferência de registros de procedimentos médicos nos documentos que 

subsidiam a apuração de produção para pagamento. 
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k) Pagamento do valor integral do contrato, embora as metas ou volume de 

serviços contratados não terem sido atingidas/prestados.(par. 154) 

l) Não comprovação da aplicação dos recursos públicos no objeto do 

contrato. 
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CAPÍTULO 4| ORIENTAÇÕES GERAIS DO 
TCU SOBRE OS AJUSTES ENTRE O PODER 
PÚBLICO E ENTIDADES CIVIS . 

 

Constam, ainda, do Relatório de Auditoria elaborado pela SECEX-PR do TCU, no 

âmbito do TC 017.783/2014-3, valiosas orientações quanto à celebração de 

contratos administrativos e/ou ajustes de fomento e parceria entre o Poder 

Público e entidades civis sem fins lucrativos, que podem ser adotadas como 

“máximas orientadoras”, no intuito de orientar o gestor de saúde quanto aos 

principais regramentos a serem observados, quando da sua opção pela execução 

terceirizada dos serviços de saúde. Dentre elas, destacam-se as seguintes: 

a) É vedada a celebração de ajustes de parceria e fomento com entidades 

civis – tais como termo de parceria com OSCIPs, contrato de gestão com 

OS ou convênio – cujo objeto seja a contratação de profissionais de saúde 

para atuação em unidades públicas de saúde. 

b) É vedada a  contratação ou contratualização6 de entidades para 

“disponibilizar profissionais de saúde”. À luz da Constituição Federal a 

contratação da força de trabalho para atuação nos órgãos e entidades 

públicos somente pode se dar por concurso público, para exercício de 

cargo ou emprego efetivo (CF, art. 37, inciso II); por processo seletivo, 

para o caso da contratação de servidores ou empregados temporários 

(CF, art. 37, inciso IX); e por indicação, para a ocupação de cargo em 

comissão de livre provimento ou exoneração (CF, art. 37, inciso II). 

c) Análise da Vantajosidade: a contratação ou contratualização de 

entidade privada para a prestação de serviços de saúde deve ser 

precedida de estudos que demonstrem as suas vantagens em relação à 

contratação direta pelo ente público, com inclusão de planilha detalhada 

                                                
6 Entenda-se por contratualização a celebração de ajustes de parceria e fomento a entidades civis 

sem fins lucrativos, baseados no cumprimento de metas de desempenho  e no controle de 

resultados. 
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com a estimativa de custos a serem incorridos na execução dos ajustes, 

além de consulta ao respectivo Conselho de Saúde.  

d) Publicização: A transferência da execução de um serviço de saúde para 

organização social (publicização) deve decorrer de estudo prévio 

detalhado que contemple: (a) a motivação da transferência dos serviços, 

especialmente quanto às suas vantagens para o interesse público; (b) a 

avaliação precisa dos custos do serviço e ganhos de eficiência7 esperados 

da organização social; (c) planilha detalhada com a estimativa de custos 

da execução dos contratos de gestão (pars. 41 e 42). 

e) A celebração de parcerias com entidades civis sem fins lucrativos tem, 

como um dos objetivos, obter ganhos com a experiência. 

f) Sistema de remuneração dos serviços: Devem ser realizados estudos 

que indiquem qual sistema de remuneração dos serviços prestados é 

mais adequado para o caso específico do objeto do ajuste a ser 

celebrado, levando em consideração que a escolha da forma de 

pagamento por tempo - por procedimentos, por caso, por capitação ou 

a combinação de diferentes métodos de remuneração - possui impacto 

direto no volume e na qualidade dos serviços prestados à população;  

g) Credenciamento de profissionais: o credenciamento pode ser utilizado 

para a contratação de profissionais de saúde para atuarem tanto em 

unidades públicas de saúde quanto em seus próprios consultórios e 

clínicas, sendo o instrumento adequado a ser usado quando se verifica a 

inviabilidade de competição para preenchimento das vagas, bem como 

quando a demanda pelos serviços é superior à oferta e é possível a 

contratação de todos os interessados, sendo necessário o 

desenvolvimento de metodologia para a distribuição dos serviços entre 

os interessados de forma objetiva; 

h) Fiscalização da realização do objeto: Os processos de pagamento das 

entidades contratadas devem estar suportados por documentos que 

comprovem que os serviços foram efetivamente prestados. Para essa 

comprovação, podem ser apresentados o controle da frequência dos 

profissionais, os procedimentos que foram realizados, pacientes que 

foram atendidos – e que garantam que os impostos, taxas e encargos 

                                                
7 Nesse caso, é fundamental considerar “eficiência” em seu sentido amplo, conforme caput do art. 

37 da Constituição Federal: de eficácia, eficiência e efetividade. 
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trabalhistas aplicáveis ao caso foram devidamente recolhidos. Além disso, 

podem ser realizadas periódicas verificações in loco pela Secretaria de 

Saúde, e instituídos mecanismos de acompanhamento do serviços pelos 

usuários, assim como de aferição do nível de satisfação dos usuários. 

i) Estimativa de custos: A contratação de entidades para disponibilização 

de profissionais de saúde deveria possuir planilha detalhada com a 

estimativa de custos a serem incorridos na execução dos ajustes. 

j) Análise prévia da capacidade operacional da entidade parceira: 

Promover criteriosa análise da capacidade operacional das entidades 

interessadas em celebrar ajustes de fomento e parceria com o Poder 

Público, verificando se têm a capacidade de executar o objeto pretendido, 

levando-se em conta fatores como a singularidade e a complexidade da 

execução, a fim de promover o adequado controle preventivo dos 

recursos públicos 

k) Instrução processual: Fazer constar dos processos decorrentes da 

celebração dos ajustes, despacho conclusivo da autoridade competente 

atestando a capacidade operacional da entidade e a devida 

correspondência entre as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do 

ajuste e as estabelecidas na Lei de regência (Lei 13.019, de 2014; Lei nº 

9.637, de 1998 e Lei nº 9.790, de 1999). 

l) Independentemente do tipo de ajuste celebrado é fundamental: 

I. Descrever adequadamente o objeto do ajuste, a fim, inclusive, 

de permitir à Administração Pública verificar se o que está 

recebendo é o que foi contratado 

II. Elaborar o projeto básico com o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 

caracterizar a obra ou o serviço a ser realizado, com base em 

indicação de estudos preliminares 

III. Indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento 

IV. Não confundir o objeto dos ajustes: contratação de serviços ou 

parceria na execução de serviços e não terceirização na mão-de-

obra: não devem ser especificados pessoal de atividade meio, 

nem planilhas de indicação de salários e encargos, despesas 

administrativas e operacionais da contratada/parceira. Os custos 
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operacionais da contratada/parceria devem ser embutidos no 

preço do serviço/fomento e não destacados como custos do 

ajuste. 

V. A liquidação de despesa com compra de serviços exige que se reúna, 

no processo de pagamento, um conjunto de evidencias de que os 

correspondentes serviços tenham sido, de fato, prestados.  

 

 


