
PROJETO 

CONTRATUALIZAÇÃO NO  
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 



A Secretaria Municipal de 
Saúde contratualiza ações 
e serviços de saúde? 

Público ou privado ?? 



A Secretaria de Saúde 
contrata serviços/ações de 
saúde no setor privado? 

Com fins lucrativos ?? 



A Secretaria de Saúde 
contratualiza 

serviços/ações de saúde 
de outros municípios? 



A Secretaria de Saúde 
contratualiza metas ? 

Faz um monitoramento e 
uma avaliação rotineira ? 



Quais as principais 
dificuldades enfrentadas 

na contratualização/ 
contratação? 

Contratualização e 
contratação é a mesma 

coisa ? 



Parceria para fomento e 
compra de serviços é a 

mesma coisa ? 

O que define o 
instrumento contratual ? 



Constatações do TCU 

no Acórdão nº 352 e 

outros 



Principais problemas com base nas constatações do Acórdão 
352/2016 (TCU) e outros  
 
• Desconhecimento e uso inadequado do conjunto de modelos de 

contratualização; 

 

• Baixa capacidade de gestão dos modelos de contratualização; 

 

• Falha compreensão sobre os contornos da participação privada 

no SUS; 

 

• Falta de instrumentos e tecnologias gerenciais de 

contratualização e gestão de riscos; 

 

• Insegurança jurídica. 
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L             Art. 198. As ações e serviços 

públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada 

(...) 

 

Art. 199. § 1º - As instituições 

privadas poderão participar de 

forma complementar do SUS,(...) 

mediante contrato de direito público 

ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos. 
§ 2º É vedada a destinação de recursos 

públicos para auxílios ou subvenções 

às instituições privadas com fins 

lucrativos. 
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             Art. 24. Quando as suas 

disponibilidades forem insuficientes 

para  garantir a cobertura 

assistencial (...), o SUS poderá 

recorrer aos serviços ofertados pela 

iniciativa privada. 

§ único. A participação 

complementar dos serviços 

privados será formalizada mediante 

contrato ou convênio, observadas, a 

respeito, as normas de direito 

público. 

 

Art. 25. Na hipótese do artigo 

anterior, as entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos terão 

preferência (...) 

ARCABOUÇO LEGAL 



“... a intervenção do Estado no domínio econômico e 
social pode ocorrer de forma direta indireta, ou como 

ensina Floriano Azevedo Marques Neto: enquanto na primeira hipótese cabe ao aparelho 

estatal a disponibilização de utilidades materiais aos beneficiários, na segunda hipótese o 
Estado faz uso de seu instrumental jurídico para 
estimular a que os próprios particulares executem 
atividades de interesses públicos, seja através da 
regulação, com coercitividade, seja através do 
fomento, fazendo uso de incentivos e estímulos a comportamentos voluntários. 

 

Voto-Vista do Min. Luiz Fux, ADI (ação direta 
inconstitucionalidade 1923-7 



“Como regra, cabe aos agentes eleitos a definição de 
qual modelo de intervenção, direta ou indireta, 

será mais eficaz no atingimento das metas coletivas conclamadas pela 

sociedade brasileira, definindo o modelo de atuação que se mostre mais consentâneo 
com o projeto político vencedor do pleito eleitoral.” 

 

 

Voto-Vista do Min. Luiz Fux, ADI (ação direta 
inconstitucionalidade 1923-7 



A contratualização no SUS 

Direta e 
Indireta 

Interna e 
Externa 



A contratualização no SUS 

Direta Indireta 



ATUAÇÃO DIRETA 
órgãos ou entidades públicos  

ATUAÇÃO INDIRETA 
ajustes com iniciativa privada 

Estruturas públicas, criadas por lei 
(diretamente ou por autorização). 

Estruturas  privadas, criadas pelo particular.  

Direito de Propriedade: PÚBLICO  
Patrimônio, financiamento e 
governança públicos. 

Direito de Propriedade: PRIVADO 
Patrimônio, governança e financiamento privado. 
Pode receber fomento público. 

Observância do Direito Público:  
Constituição e Lei. 

Não se submete ao Direito Público: Condições 
estabelecidas no ajuste (cláusulas exorbitantes) 

Atuam por força das competências 
legais e inderrogáveis previstas na lei. 
 

Atuam por interesse próprio (estatutos).   
Compromissos com o Poder Público: por contrato 
ou outro ajustes.  

Formas possíveis de atuação das Secretarias de Saúde na 
implantação das políticas públicas de saúde 



O que é FOMENTO 
Público? 

Atividade administrativa que objetiva   

induzir e incentivar, o Terceiro Setor, sem fins 

lucrativos, com atuação de relevância social .  

 
Não está relacionado à contraprestação direta em 
bens e serviços (art. 12, §2º).  

 

Modalidade de despesa classificada como 

transferência corrente (modalidade 50) 
  

Diferenciada das despesas de prestação de 
serviços por entidades públicas ou privadas, 

classificadas como aplicações diretas 
(modalidade 90). Lei nº 4.320, de 1964 



Formas de 
Fomento Público 
 
Entidades civis 
sem fins lucrativos 

Fomento 
público 

Renúncias 
fiscais 

Transferências 
de recursos 

Cessão de 
bens móveis 
ou imóveis 

Doação de 
bens móveis 
ou imóveis 

Cessão de 
pessoal (em 

casos 
especiais) 



Execução direta, contratação e parceria/fomento 
Comparativo 

Execução Direta 

Execução por órgão ou  

entidade pública 

Exercício da competência pública 
(poder/dever) 

Fixação de metas de 
desempenho no PPA 

Recursos previstos no orçamento 
público 

Fomento e Parceria 

Acordo com entidade SEM fins 
lucrativos para alcançar objetivos 

comuns 

Fomento: apoio à entidade civil 
na oferta de serviços aos 

cidadãos  

Metas de desempenho 
estabelecidas no ajuste 

Recursos necessários para ao 
cumprimento das metas de 

desempenho 

Contratação de serviço 

Contratação de empresa ou 
entidade sem fins lucrativos 

(regras de mercado) 

aquisição (compra) de serviços 
externos (terceirização) 

Quantidade e requisitos do 
serviço estabelecidos no contrato 

Pagamento por preço do serviço  
(Referência: Tabela SUS) 



Execução direta 

Regulada pelo Direito Público 

Controle Interno e Externo da 
gestão (especialmente 

conformidade) 

Fomento e parceria 

Regulada pelos termos do ajuste. 
Orientado pela Lei 4.320/64 e leis 

específicas 

Escolha da parceira adequada. 

Controle dos resultados: 
Monitoramento e Avaliação no 

cumprimento das METAS 

Compra de serviço 

Contratado: Regulada pelos 
termos do contrato. (Lei 

8.666/93) - Licitação: escolha da 
melhor proposta: técnica e preço 

 Controle das entregas, segundo 
requisitos estabelecidos no 

contrato 

Execução direta, contratação e parceria/fomento 
Comparativo 



A contratualização no SUS 

Interna Externa 



c/órgãos da 
estrutura da 

Secretaria de Saúde 

c/entidades 
vinculadas à 

Secretaria de Saúde 

• Instrumento da coordenação e supervisão da 
Secretaria de Saúde (DL 200, arts 19 a 28) 
 

• Metas de desempenho para o órgão ou 
entidade vinculada contratualizada 
 

• Podem ser atrelado:  
• Incentivos administrativos ou financeiros  
• Sanções 

Contratualização Interna 



c/entidades sem fins 
lucrativos para 

complementação de 
serviços 

Para concessão do 
CEBAS 

Contratualização Externa 

Para implantação da 
PNHOSP, em hospitais 

públicos e privados 

c/ outros entes 
federativos 

Formalização de  relações de parceria e atuação 
conjunta e integrada  entre a Secretaria de Saúde 
e: 

a) Entidades Civis (convênios, contrato de 
gestão, termo de parceria e outros) 

b) Outras Secretarias de Saúde e MS 
(contrato de consórcio, contrato de 
programa, convênio de cooperação, PPI, 
COAP, PCEP, PMAQ) 

c) Outras Secretarias e entidades civis: 
COAPES 



Participação 
complementar 

Contratualização 
interfederativa 

Contrato de 
consorcio 

contrato de 
programa 

convênio de 
cooperação 

PMAQ 

PCEP 

OS 

OSCIP 

Fundação de apoio 

SSA CEBAS  

(60% SUS) 

hospitais públicos e 
privados (incentivos) 

Agência REguladoras 

Fundação e Empresa 
estatal 

COAPES 

Autonomias (CF 
art.37, §8º) 

DIFERENTES: 
  Modelos de 

contratualização 
 

  Objetos 
 

  Signatários  
 

  Instrumentos 

O que eles têm  
em comum? 



CICLO DA 
CONTRATUALIZAÇÃO 

Planejamen
to  

Negociação 
e celebração 

do ajuste   

Execução 
Acompanha

mento e 
Avaliação  

Fiscalização  

Prestação 
de contas 



REFLEXÕES 

Ações Pré e Pós Contratualização no SUS 

CAPACIDADE  

INSTALADA 

NECESSIDADE 

DE SERVIÇOS 

DESENHO DE REDE 

NECESSIDADE COMPLEMENTAR E 

QUALIFICAÇÃO DA REDE 



Ações Pré e Pós Contratualização no SUS 

Necessidade de Planejamento ?? 
Qual tipo: Individual, regional ou estadual ?? 

Por serviço ou na Rede ??  
Qual tipo de Planejamento fazemos ?? 

Por que não fazemos ?? 
Quais as dificuldades ?? 



Contratualização 

EXERCÍCIO: Levantamento de necessidade - Pop SUS 

REGIÃO UF Pop estimada 2016 
Beneficiários 

ANS 
Pop 100% SUS 

Variação 
Mês (%) 

Tx Cobertura 

              

SUDESTE ES 3.973.697 1.086.419 2.887.278 -0,62 27% 

SUDESTE MG 20.997.560 5.056.000 15.941.560 -0,14 24% 

SUDESTE RJ 16.635.996 5.445.107 11.190.889 -1,81 33% 

SUDESTE SP 44.749.699 17.421.225 27.328.474 -0,07 39% 

SUDESTE   86.356.952 29.008.751 57.348.201 -0,66 34% 

  

BRASIL   205.976.600 47.307.665 158.668.935 -0,02 23% 

Fonte: Sala de Situação ANS em 18/7/17 



Contratualização Externa 

EXERCÍCIO: Hospitais / Leitos SUS 

UF 
Pop 2016 

(estimada) 

Gestão Hab / 
Leitos 
SUS 

Total 
Hospitais 

Total Leitos 
SUS 

N. Hosp 
Publico 

% 
N. Leito Hosp 

Publico 
N. 

Hosptial 
Filant 

% 
N. Leito Hosp. 
Filantropicos 

N. 
Hospital 
Privado 

% 
N. Leito Hosp. 

Privado 

SUS % SUS % SUS % 

ES E / D 59  4.728  26 44,1  2.617  55,4  28  47,5  1.986  42,0  5  8,5  125  2,6 

ES M  27   1.727   8  29,6  453  26,2  18  66,7  1.230  71,2  1  3,7  44  2,5 

ES  3.973.697   616   86   6.455   34  39,5  3.070  47,6  46  53,5  3.216  49,8  6  7,0  169  2,6 

Pop 100% 
SUS  2.837.278   440  

SUDESTE  86.356.952   586   1.909   147.296   710  37,2  56.822  38,6  1.050  55,0  77.283  52,5  149  7,8  13.191  9,0 

FONTE : SCNES, SIA E SIH/SUS 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA-DAHU/SAS/MS 

NUCLEO TÉCNICO DE INFORMAÇÃO 

BASE DE INFORMAÇÕES GERAIS DE HOSPITAIS 

Produção levantada  em 05/04/2017 - competencia 2016 parcial 

Hospitais com produção e com pelo menos 1 leito SUS de produção 



Contratar 

Ajustes entre Secretarias 
de Saúde e atores 

externos (pessoa física 
ou jurídica) 

Objetiva: compra/ 
contratação de bens e 

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. 

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 

ALINHAR ENTENDIMENTO 



CONTRATUALIZAÇÃO NO SUS 

 Cada vez mais as sociedades se pautam por contratos (escritos ou 
verbais), uma vez que a interconexão, a interdependência são realidades 
próprias da sociedade em rede. 
 
 

 E cada vez mais se torna requisito básico do gestor público saber 
classificar juridicamente cada espécie de contrato para seu 
enquadramento legal e aplicabilidade adequada. Gerando eficiência 
gestora e garantia jurídica.  



PROJETO 

CONTRATUALIZAÇÃO NO  
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Apoio: 



Formular e executar programa 
de desenvolvimento de 
competências em gestão de 
contratos de desempenho 
institucional.  

Objetivo Geral 



Conteúdos essenciais do Curso: 
 

Organização e 
Funcionamento 
da Adm Pública 

•Modelos 
jurídico-
institucionais 
aplicáveis ao SUS 

Governança 
pública e 
lógicas 

gerenciais 

Gestão de risco  

Modelos de 
contratualização 

do SUS 

Qualificação da 
rede e 

complementação 
de serviços 

Ciclo da 
contratualização:  

Planejamento, 
Negociação e 

pactuação, 
Execução, 

Acompanhamento e 
Avaliação, 

Fiscalização e 
Prestação de Contas 



Principais etapas do Projeto: 
 
 

Levantamento 
bibliográfico 

Pesquisa junto aos 
gestores do SUS 

Oficinas de debate 

Elaboração do Programa 
do Curso 

Desenvolvimento de 
material didático 

Realização de duas 
turmas piloto 

Realinhamento do 
Programa e material 

didático do curso 

Realização do Curso  

Proposta do Curso de 
Especialização/EAD 



www.contratualizacaonosus.com 


