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ACÓRDÃO AC-CON Nº 00014/2016  – TCMGO – PLENO 

 

PROCESSO N. :05107/16 

INTERESSADO :Câmara Municipal de Cabeceiras  

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Presidente da Câmara Municipal – Sr. Edmundo Gomes 
Filho 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 
CONSULTA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE 
MÉDICOS OU ENFERMEIROS PARENTES ATÉ TERCEIRO 
GRAU DOS CHEFES DOS PODERES EXECUTIVO E 
LEGISLATIVO. 
1. Em regra, a contratação de médicos e enfermeiros deve ser 
realizada através de concurso público, nos termos do art. 37, II da 
Constituição Federal. 
2. No credenciamento médico, em que não há competição e as 
cláusulas contratuais são previamente estabelecidas, não há 
óbice à contratação de parentes, tendo em vista que todos são 
tratados de forma isonômica.  
3. Na contratação de profissionais da área de saúde, com vaga 
limitada, que prestam serviços subordinados à Administração, não 
se admite a contratação de parentes, sob pena de ofensa aos 
princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 05107/16, 

que tratam sobre consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Cabeceiras, Sr. Edmundo Gomes Filho. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 283/2016-GABVJ, proferida pelo 

Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões expostas 

pelo Relator em: 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos pressupostos 

de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 
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2. Responder o questionamento do consulente, em tese, nos seguintes 

termos:  

 

“Em relação ao enunciado da súmula vinculante nº 13 do STF, que trata dos 
casos de nepotismo, é permitida a contratação de médico(a) ou enfermeiro(a) 
pela Prefeitura Municipal, por meio de contrato celebrado nos termos da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, ainda que tais profissionais tenham grau de 
parentesco até terceiro grau, ou mesmo seja genro do Prefeito Municipal ou do 
Presidente da Câmara Municipal?” 
 

2.1. Não se vislumbra, a princípio, a possibilidade de contratação de médicos 

e enfermeiros para a prestação de serviços ordinários de atendimento 

médico/hospitalar através de licitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo que, a rigor, 

tal contratação deve ser precedida de concurso público, nos termos do art. 37, II da 

Constituição Federal. 

2.2. Apenas em casos excepcionais o concurso público pode ser afastado, 

sendo admitida a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante art. 37, IX da Carta Magna e o 

credenciamento, instituto criado pela doutrina, com requisitos próprios.  

2.3. Entende-se por credenciamento o contrato administrativo celebrado por 

inexigibilidade de licitação para atuação, em regra, não-exclusiva, sem competição, 

precedido de chamamento público aberto a todos os interessados que atendam às 

condições estabelecidas em edital, com vistas à contratação de profissional autônomo 

ou de pessoa jurídica para a prestação complementar de serviços públicos de saúde à 

população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios e tendo em contrapartida a 

remuneração por procedimento ou unidade de serviço. 

2.4. No credenciamento não há óbice à contratação de parente dos Chefes  

dos Poderes Executivo e Legislativo, haja vista o tratamento isonômico dado a todos os 

interessados, aliado ao fato de que as cláusulas inerentes à contratação são 

previamente estabelecidas, sem qualquer margem a negociação, ou seja, trata-se de 

um contrato de adesão, com cláusulas uniformes. 
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2.5. Nas demais contratações de profissionais da área de saúde, com vagas 

limitadas no quadro de pessoal e que prestam serviços subordinados à Administração, 

não se admite a contratação de parentes, sob pena de ofensa aos princípios da 

moralidade, impessoalidade e isonomia. 

3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em 

Goiânia, aos 14 dias do mês de setembro de 2016.      

 

                   

Honor Cruvinel de Oliveira 
Presidente 

Participantes: 
 

Cons. Maria Teresa Garrido Santos                 Cons. Joaquim de Castro 

 

Cons. Francisco Ramos                                    Cons. Nilo Resende 

 

Cons. Daniel Goulart      

   

Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo (Relator, não votante) 

 

Presente José Gustavo Athayde Ministério Público de Contas 
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