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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00023/2019 

Técnico Administrativa 

 

 

PROCESSO  : 11591/19 

ÓRGÃO/ENTIDADE : PREFEITURA DE TRINDADE 

NATUREZA  : CONSULTA 

CONSULENTE : JÂNIO CARLOS ALVES FREIRE - PREFEITO 

CPF  : 124.229.241-15  

REPRESENTANTE DO MPC   : PROCURADOR-GERAL DE CONTAS REGIS GONÇALVES LEITE 

RELATOR                                   :   CONSELHEIRO SUBSTITUTO FLÁVIO MONTEIRO DE A. LUNA 

 

 

 

CONSULTA. CREDENCIAMENTO. MÉDICO AUDITOR. 
IMPOSSIBILIDADE. CARGO EFETIVO 

Não é possível a contratação de médico auditor, por 
meio de credenciamento, tendo em vista que as 
atividades de natureza regulatória e fiscalizatória são 
típicas de Estado e, nessa qualidade, indelegáveis a 
terceiros 

 

 

Tratam os autos de CONSULTA formulada pelo Prefeito de Trindade, Sr. 

Jânio Carlos Alves Freire, na qual suscita dúvida acerca da possibilidade de o 

município realizar procedimento de credenciamento de profissional médico para 

exercer a função de auditor.  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão n. 0148/2019 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 
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1. CONHECER a consulta, com base no art. 31 Lei nº 15.958/2007 e no 

art. 199 do Regimento Interno do TCMGO. 

2. RESPONDER ao consulente, quanto ao mérito, que: 

2.1 Não é possível —em nenhuma hipótese — a contratação de médico 

auditor, por meio de credenciamento, tendo em vista que as atividades de natureza 

regulatória e fiscalizatória são típicas de Estado e, nessa qualidade, indelegáveis a 

terceiros. Portanto, devem ser exercidas por servidores com vínculo efetivo e 

permanente, conforme preconiza o art. 37, II, da CF/88, seja mediante remanejamento 

de servidores já ocupantes de cargos de médico efetivo cujas atribuições já 

contemplem ou sejam adequadas ao exercício adicional dessas funções (perícias e 

auditorias privativas de médico – art. 5º da Lei Federal nº 12.842/13), seja mediante 

realização de concurso público de provas e/ou títulos, segundo a discricionariedade da 

Administração.  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 16 

de outubro de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo 

Sérgio de Resende Neto, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. 

Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, 

Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim 

Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0148/2019 – GABFMAL 

 

PROCESSO  : 11591/19 

ÓRGÃO/ENTIDADE : PREFEITURA DE TRINDADE 

NATUREZA  : CONSULTA 

CONSULENTE : JÂNIO CARLOS ALVES FREIRE - PREFEITO 

CPF  : 124.229.241-15  

REPRESENTANTE DO MPC   : PROCURADOR-GERAL DE CONTAS REGIS GONÇALVES LEITE 

RELATOR                               :   CONSELHEIRO SUBSTITUTO FLÁVIO MONTEIRO DE A. LUNA 

 

1 – RELATÓRIO 

 

Tratam os autos de CONSULTA formulada pelo Prefeito de Trindade, Sr. 

Jânio Carlos Alves Freire, na qual suscita dúvida acerca da possibilidade de o 

município realizar procedimento de credenciamento de profissional médico para 

exercer a função de auditor.  

A Divisão de Documentação e Biblioteca emitiu o Despacho nº 150/19 (fl. 

14).  A Consulta foi admitida pelo Relator por meio do Despacho nº 0225/19 (fl. 15).  

A Secretaria de Atos de Pessoal se manifestou conclusivamente por meio 

do Certificado nº 03934/19 (fls. 16/21).  Já o Ministério Público de Contas emitiu o 

Parecer nº 05458/19 (fl. 22). 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1 – Do Certificado da Secretaria de Controle Externo 

A Secretaria de Atos de Pessoal se manifestou por meio do Certificado nº 

03934/19 pela admissão da consulta e opinou conclusivamente o seguinte: 

I. preliminarmente, seja admitida a presente consulta, ante o preenchimento 
dos requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c 
art. 199 do Regimento Interno;  
 
II. no mérito, seja respondido ao consulente que não é possível —em 
nenhuma hipótese — a contratação de médico auditor, por meio de 
credenciamento, tendo em vista que as atividades de natureza regulatória 
e fiscalizatória são típicas de Estado e, nessa qualidade, indelegáveis a 
terceiros. Portanto, devem ser exercidas por servidores com vínculo efetivo e 
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permanente, conforme preconiza o art. 37, II, da CF/88, seja mediante 
remanejamento de servidores já ocupantes de cargos de médico efetivo cujas 
atribuições já contemplem ou sejam adequadas ao exercício adicional dessas 
funções (perícias e auditorias privativas de médico – art. 5º da Lei Federal nº 
12.842/13), seja mediante realização de concurso público de provas e/ou 
títulos, segundo a discricionariedade da Administração.  

 

2.2 – Do Parecer do Ministério Público de Contas 

O Ministério Público de Contas por meio do Parecer n. 05458/19 

manifestou-se de acordo com o inteiro teor do Certificado nº 03934/19 da Secretaria de 

Atos de Pessoal. 

2.3 – Das Preliminares 

2.3.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal.  

Segundo o art. 1º, XXV, da Lei nº 15.958/2007 - LOTCMGO: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta 
Lei: XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais 
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma 
estabelecida no Regimento Interno; 

A Competência para deliberar sobre os processos de consulta é do  

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RI TCMGO. 

Considerando o teor do art. 4ª e Anexo I da Decisão Normativa nº. 

0018/2018, do art. 85, §1º, da Lei Estadual nº. 15.958/2007 e do art. 83 do RI TCMGO, 

este Relator tem competência para relatar as consultas realizadas por este município 

autuadas em 2019. 

2.3.2 – Da Admissibilidade da Consulta.  

A Consulta foi admitida pelo Relator por meio do Despacho nº 0225/19 

com base no art. 199 do Regimento Interno - RI TCMGO, tendo em vista o 

cumprimento dos requisitos exigidos, quais sejam: a) trata-se de matéria de 

competência deste Tribunal; b) a autoridade consulente possui legitimidade para 
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formular consultas; c) está acompanhada do parecer jurídico de assessoramento da 

autoridade consulente; d) não se trata de caso concreto. 

A Secretaria de Atos de Pessoal se manifestou por meio do Certificado nº 

03934/19 pela admissibilidade da consulta, nos seguintes termos:  

Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento 
da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento 
Interno desta Corte de Contas: (i) legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do 
seu objeto; (iii) estar redigida de forma articulada; (iv) instrução do pedido com 
parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; 
(v) versar sobre tese jurídica abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia 
do Tribunal sobre o tema. 
 
Conforme previsto no art. 31, I, da LOTCMGO, o Prefeito é parte legítima para 
efetuar consultas neste Tribunal, tendo sido redigida de forma articulada com 
indicação clara de seu objeto.  
 
A consulta em questão refere-se à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência 
do TCMGO, analisados em tese e, não, de maneira concreta.  
 
Ainda dentro da competência, ressalta-se que a análise acerca de 
credenciamentos compete à Secretaria de Licitações e Contratos (art. 109, II, 
do RITCM). Contudo, no caso em questão, a análise restringe-se a verificar se 
o credenciamento para o cargo de médico auditor configura burla ao princípio 
constitucional do concurso público, estabelecido no art. 37, II, da CF/88. Nesse 
caso, conforme o inciso VIII do RITCM, a análise compete à SAP, não 
havendo, portanto, conflito de competências.  
 
Consta dos autos Parecer Jurídico (f. 02/08) posicionando-se no sentido de que 
é possível a contratação de médico auditor por meio de credenciamento.  
É importante ressaltar, também, que a consulta atende ao requisito da 
originalidade, tendo em vista que, embora esta Corte já tenha se manifestado a 
respeito da matéria credenciamento, ainda não se manifestou acerca das 
questões específicas levantadas pelo Prefeito.   
 
Diante disso, a SAP manifesta-se pelo conhecimento da consulta por cumprir 
os requisitos do art. 199 e 200 do RITCMGO e art. 31 e 32 da LOTCMGO.  

 

Assim, considerando o disposto no art. 31 da Lei Orgânica do TCMGO e 

no art. 199 do RI TCMGO, proponho que a consulta seja conhecida. 

2.4 – Do Mérito 

O consulente pergunta acerca da possibilidade de o município 

realizar procedimento de credenciamento de profissional médico para exercer a 

função de auditor.  

De acordo com o Certificado nº 03934/19 da Secretaria de Atos de 

Pessoal: 
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2.2. Do mérito 
2.2.1. Diretrizes de participação complementar da iniciativa privada na execução de 

serviços públicos de saúde e a contratação direta de profissional da saúde por credenciamento  
A gestão do setor de saúde, constitui um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas 

de forma dinâmica, integrada, e planejada, visando a otimização dos recursos disponíveis.  
Para tanto, o legislador infraconstitucional, por meio da Lei Orgânica do Sistema Único de 

Saúde1, reconhecendo que as estruturas públicas de saúde pudessem ser insuficientes para acolher 
todas as demandas do SUS, admitiu que o Poder Público em todas as suas esferas pudessem 
complementar os serviços de saúde oferecidos pela sua rede própria, mediante contratos ou convênios 
firmados com instituições particulares, quando estas se mostrarem indispensáveis para satisfação das 
necessidades da comunidade.  

Considerando a necessidade de reforço nas atividades de saúde, a Constituição Federal 
aderiu ao permissivo, prevendo no § 1º do art. 199 da CF/88 a possibilidade de contratação de serviços 
privados de saúde para complementar os serviços prestados diretamente pelo poder público, desde que 
observadas as regras impostas pela legislação. 

À leitura dos normativos supra, fica evidente que o papel da iniciativa privada na prestação 
de serviços de competência do SUS tem caráter complementar (acessório – coadjuvante) à execução 
direta pelo poder público, não podendo os entes federados transferir ao particular a execução dos 
serviços públicos de saúde, como assevera Marlon Alberto Weichert.  

 
A simples menção a uma participação complementar permite concluir que a 
Constituição concedeu primazia à execução do serviço público de saúde 
por uma rede própria dos entes federativos.  Atendimento público através 
de serviços privados deve consistir exceção, tolerável apenas se e 
enquanto não disponibilizado diretamente pelo Poder Público.” 2 (negrito 
nosso) 

Em relação à norma em destaque, Di Pietro3 adverte que os serviços complementares de 
que trata o art. 199 da CF/88 e art. 24 da Lei nº 8.050/90, serão prestados com participação 
complementar da iniciativa privada, mediante contratos celebrado conforme as regras da Lei n° 8.666/93 
– Lei de Licitações. 

 
A Lei nº 8.080, de 19.9.90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, prevê, 
nos arts. 24 a 26, a participação complementar, só admitindo-a quando as 
disponibilidades do SUS 'forem insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada área', hipótese em que a 
participação complementar deverá ser formalizada mediante contrato ou 
convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público (entenda-
se, especialmente, a Lei nº 8.666, pertinente a licitações e contratos). Isto não 
significa que o Poder Público vai abrir mão da prestação do serviço que lhe 
incumbe para transferi-la a terceiros; ou que estes venham a administrar uma 
entidade pública prestadora do serviço de saúde; significa que a instituição 
privada, em suas próprias instalações e com seus próprios recursos humanos e 
materiais, vai complementar as ações e serviços de saúde, mediante contrato 
ou convênio. ” Negrito nosso.  

 
Em razão das recorrentes contratações dos diversos serviços de saúde tendo como base os 

contratos de credenciamento decorrentes de chamamento público, sem observância da legislação em 
vigor, o Ministério da Saúde estabeleceu  na Portaria GM/MS n° 1.034/10 critérios quanto à participação 
complementar das instituições privadas de assistência à saúde no âmbito do SUS, fixando que cada 

                                                 
1 LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 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. (Lei 8.080/90) Negrito nosso.  
 
2 WEICHERT, Marlon Alberto. Saúde e Federação na Constituição Brasileira.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 
199. 

3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 186. 
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Gestor deveria comprovar a insuficiência da rede de serviços e a impossibilidade de ampliação dos 
serviços próprios como condição para contratar serviços de saúde. 

O TCU, pelo Acórdão nº 1215/2013, determinou ao Ministério da Saúde que 
regulamentasse o credenciamento de prestadores de serviços de saúde privados em complementação 
ao SUS, a ser utilizado por estados e municípios nos casos em que a oferta de serviços de saúde seja 
menor do que a demanda, sempre em estrita observância ao ordenamento jurídico.  

Atendendo a esta determinação, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 3.410/2013 
GM/MS, estabeleceu as diretrizes de participação complementar da iniciativa privada na execução de 
serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de serviços de saúde junto ao SUS, in verbis: 

Art. 3º Nas hipóteses em que a oferta de ações e serviços de saúde públicos 
próprios forem insuficientes e comprovada a impossibilidade de 
ampliação para garantir a cobertura assistencial à população de um 
determinado território, o gestor competente poderá recorrer aos serviços de 
saúde ofertados pela iniciativa privada.  
§ 1º Na complementação dos serviços de saúde deverão ser observados os 
princípios e as diretrizes do SUS e as normas técnicas e administrativas 
aplicáveis.  
§ 2º Assegurada a preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos e 
ainda persistindo a necessidade quantitativa dos serviços demandados, o ente 
público recorrerá às entidades com fins lucrativos.§ 3º A participação 
complementar das instituições privadas de assistência à saúde no SUS será 
formalizada mediante a celebração de contrato ou convênio com o ente 
público, observando-se os termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, de acordo com os seguintes critérios: I - convênio: 
firmado entre ente público e a instituição privada sem fins lucrativos, quando 
houver interesse comum em firmar parceria em prol da prestação de serviços 
assistenciais à saúde; e II - contrato administrativo: firmado entre ente público e 
instituições privadas com ou sem fins lucrativos, quando o objeto do contrato 
for a compra de serviços de saúde. (...)  
§ 6º Para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como 
referência a Tabela de Procedimentos do SUS.  
 
Art. 4º A instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará 
contrato deverá: I - estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES); II - submeter-se a avaliações sistemáticas pela gestão do 
SUS; III - submeter-se à regulação instituída pelo gestor; IV - obrigar-se a 
apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, 
quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto pactuado com o ente 
federativo contratante; V - submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) 
e seus componentes, no âmbito do SUS, apresentando toda documentação 
necessária, quando solicitado; VI - assegurar a veracidade das informações 
prestadas ao SUS; VII - cumprir todas as normas relativas à preservação do 
meio ambiente; e VIII - preencher os campos referentes ao contrato no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 
 
Art. 5º A contratação complementar dos prestadores de serviços de saúde se 
dará nos termos da Lei nº 8.666, de 1993. § 1º Desde que justificado pelo 
gestor competente, será admitido o credenciamento formal das entidades 
privadas nas hipóteses em que houver necessidade de um maior número 
de prestadores para o mesmo objeto e a competição entre eles for 
inviável. 4 Negrito nosso. 

 
A referida Portaria reforça o caráter complementar dos serviços de saúde quando 

comprovada insuficiência (incapacidade) e impossibilidade de ampliação da rede de serviços próprios.  

                                                 
4 Portaria nº 3.410/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013 
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Nesse sentido firmou-se o Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde5, 
instrumento formalizado pelo Ministério da Saúde objetivando subsidiar os gestores do SUS sobre os 
procedimentos de contratação de serviços de saúde com orientações referentes à formalização de 
relações contratuais pautados pela transparência e eficácia, consoante recomendações dos órgãos de 
controle.  

A contratação de profissionais prestadores de serviços da saúde, conforme o citado Manual, 
deve ser realizada de forma complementar, permitindo o suprimento da insuficiência dos serviços do 
setor público, assegurada preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, conforme art. 
199, § 1º da CF/88.  

Reforçando, nesse sentido, a regra de que o credenciamento tem caráter complementar na 
prestação de serviços públicos (e não visa a substituição de pessoal efetivo), normatiza o TCMGO por 
meio da IN nº 007/16, ipsis litteris:  

Art. 1º. Esta Instrução Normativa fixa orientações aos Municípios goianos para 
a contratação, mediante credenciamento, de prestadores de serviços de saúde 
com vistas à complementação dos serviços públicos municipais de saúde. 
[...] 
Art. 2º. Para a prestação dos serviços público de saúde e a implementação dos 
programas e ações descentralizadas de saúde, segundo a disciplina da Lei 
Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/90), impõem-se à 
Administração Pública, como regra, a criação de cargos públicos de caráter 
efetivo no quadro de pessoal permanente e o provimento por meio de concurso 
público. 
Parágrafo único. Considerando o caráter finalístico e a titularidade dos serviços 
públicos de saúde, o credenciamento não se destina à substituição do quadro 
de pessoal próprio, mas à complementação dos serviços prestados 
diretamente.  

 
Veja que a Instrução Normativa não dispensou a criação de cargos públicos de caráter 

efetivo no quadro de pessoal permanente e o provimento destes por concurso público de provas e/ou 
títulos, para implementação dos programas e ações descentralizadas da Saúde. Importante reforçar 
essa premissa para que o credenciamento não implique em burla à regra constitucional do concurso 
público. 

Inclusive forçoso citar, sem a pretensão de fazer qualquer juízo de mérito do caso concreto 
de Trindade, mas tão somente com a finalidade de rechaçar a conclusão do parecerista (f. 02/08) à luz 
da IN nº 007/16 TCMGO, o fato de que “foram inauguradas várias unidades de saúde, necessitando de 
mais pessoal para atuar nessas áreas, sendo que inexiste pessoal aprovado em concurso público”. Tal 
fato evidencia que a contratação de pessoal por meio de credenciamento se destina à substituição do 
quadro de pessoal próprio e não à complementação dos serviços prestados diretamente.  

A opção de incluir a participação complementar da iniciativa privada na execução de 
serviços públicos de saúde, sem primar pelo planejamento e responsabilidade na gestão impostas à 
Administração Pública, impõe o sucateamento, descontinuidade dos serviços e constante carência de 
profissionais na área, além de afrontar os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e 
principalmente da continuidade dos serviços oferecidos.  

Inviabiliza ainda o atendimento a objetivo (determinado no art. 27, I da Lei nº 8.080/906) da 
política do Sistema Único de Saúde que visa possibilitar o desenvolvimento, estruturação, fortalecimento 
e consolidação do Sistema de Saúde e a necessidade de formação de recursos humanos e elaboração 
de programa de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Tal determinação vincula-se à formação de 
profissionais em diferentes esferas de governo visando a continuidade da prestação de serviços pelo 
poder público.   

 

                                                 
5 Manual de 2007 disponível em:   http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_ contratacao_ 
servicos_sus.pdf 
Manual de 2016: disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/28/ MANUAL-DE-
ORIENTACOES-PARA-CONTRATACAO-DE-SERVICOS-DE-SAUDE.pdf 

 
6 Lei nº 8.080/90 -  Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_%20contratacao_%20servicos_sus.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_%20contratacao_%20servicos_sus.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/28/
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2.2.2. Da natureza jurídica da atividade de fiscalização/regulação de médico auditor no 
âmbito público 

 
No contexto de esclarecer a possibilidade (ou não) de o município realizar procedimento de 

credenciamento de profissional médico para exercer a função de auditor, necessário avocar a natureza 
jurídica dessa atividade no âmbito público.   

A auditoria médica é uma especialidade em Medicina que compreende a avaliação da 
adequação e do custo dos serviços médicos prestados por entidades públicas ou privadas. 

A atividade do médico auditor é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
por meio da Resolução CFM nº 1.614/20017. Tal resolução foi emitida levando-se em consideração, 
dentre outros motivos, “a necessidade de disciplinar a fiscalização praticada nos atos médicos pelos 
serviços contratantes de saúde”. 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo8, ao tratar do tema auditoria 
médica, afirma o seguinte:  

A auditoria do ato médico constitui importante mecanismo de controle e 
avaliação dos recursos e procedimentos adotados. Ela visa a resolutividade e 
melhoria na qualidade da prestação dos serviços e, nesse sentido, caracteriza-
se como ato médico, pois exige conhecimento técnico, pleno e integrado da 
profissão. [...] 
O exercício da auditoria médica, considerado um processo importante para a 
boa prática da profissão, deve sempre estar marcado pela conduta ética. 
Nunca deve estar pautado em aspectos financeiros, mas focada na saúde dos 
cidadãos.  

 
A Unimed, uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, esclarece9 as 

funções exercidas pelo médico auditor, quais sejam: analisar solicitações de procedimentos médicos, 
realizar perícias nos casos necessários, realizar auditoria operativa nos hospitais, realizar auditoria 
analítica nas guias e contas hospitalares e participar de juntas médicas. Percebe-se, portanto, a 
relevância das funções exercidas pelo médico auditor.  

Verifica-se, portanto, que a atividade do médico auditor tem caráter eminentemente 
fiscalizador com importante papel de regulador da qualidade e quantidade dos serviços prestados. 

Não diferente, a auditoria pública procura analisar o funcionamento do SUS para evitar 
possíveis fraudes ou realizar correções nas distorções existentes, além de verificar a qualidade da 
assistência e o acesso dos usuários às ações e serviços de saúde. Funciona também como um 
mecanismo de controle interno do Ministério da Saúde (MS); propiciando, dessa forma, um aumento da 
credibilidade e uma melhoria na qualidade da atenção à saúde, fortalecendo a cidadania.10 

A atividade de fiscalização é a concretização do exercício do poder de polícia do 
Estado, ou seja, é a sua materialização por meio de ato que limita ou disciplina o comportamento 
do particular em face das exigências legais. As atividades de auditoria/perícia, por possuírem 
papel estratégico na fiscalização e realização da despesa pública com serviços de saúde, devem 
permanecer regidas pelo regime jurídico administrativo.  

Nesse passo, o fortalecimento de carreiras voltadas para as atividades exclusivas de Estado 
é imprescindível para garantir a qualidade e a continuidade da prestação de serviços e o alcance do 
interesse público: 

[...] os servidores públicos, e, portanto, integrantes de carreiras de 
Estado, serão apenas aqueles cujas atividades estão voltadas para as 
atividades exclusivas de Estado, relacionadas com a formulação, controle 
e avaliação de políticas públicas e com a realização de atividades que 
pressupõem o Estado enquanto pessoal. [...] 

                                                 
7 Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2001/1614. Aceso em 13 de set. de 
2019. 
8 Disponível em: https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=CentroDados&acao=livro&pg=30. Acesso em 13 de set. de 
2019.  
9 Disponível em: https://www.unimedgoiania.coop.br/RepUnimed/repositorio/download//03.11.14/7__-
_Diretoria_de_Auditoria_e_C_maras_T_cnicas.pdf. Acesso em 16 de set. de 2019. 
10 Santos CA, Santana EJS, Vieira RP, Garcia EG, Trippo KV. A Auditoria e o Enfermeiro como Ferramentas de 
Aperfeiçoamento do SUS. Revista Baiana de Saúde Pública, v.36, n.2, p.539-559 abr./jun. 2012. Disponível em: 
http://files.bvs.br/upload/S/0100-0233/2012/v36n2/a3254.pdf Acesso em: 18 set. 2019. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2001/1614
https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=CentroDados&acao=livro&pg=30
https://www.unimedgoiania.coop.br/RepUnimed/repositorio/download/03.11.14/7__-_Diretoria_de_Auditoria_e_C_maras_T_cnicas.pdf
https://www.unimedgoiania.coop.br/RepUnimed/repositorio/download/03.11.14/7__-_Diretoria_de_Auditoria_e_C_maras_T_cnicas.pdf
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O fortalecimento dos profissionais atuando nas áreas exclusivas de 
Estado é um requisito para garantir a qualidade e a continuidade da 
prestação de serviços e o alcance do interesse público com a 
descentralização da prestação de atividades de Estado. [...] O novo papel 
do Estado pressupõe assim o fortalecimento das carreiras voltadas para a 
formulação, controle e avaliação das políticas públicas, bem como, para 
atividades exclusivas de Estado. Uma vez que as novas funções estão 
relacionadas com decisões estratégicas de Estado, as carreiras a serem 
fortalecidas são as de nível superior associadas ao desempenho de tais 
competências. (A Nova Política de Recursos Humanos. Cadernos MARE da 
Reforma do Estado, n.º 11, Brasília: MARE, 1997, p.12) (grifou-se) 

 
Inclusive porque transferir a terceiros, alheios à administração pública, a competência de 

verificar regularidade de procedimentos médicos que acarretará em despesa pública poderá permitir a 
ingerência de interesses escusos, maculando a regularidade do dispêndio. Cita-se no mesmo diapasão a 
doutrina:  

 (...) um certo número de funções administrativas deve ser absolutamente 
protegido contra as intervenções dos administrados e contra o favoritismo dos 
superiores susceptíveis de serem influenciados por considerações externas (...) 
(CROZIER, Michel. Estado Modesto, Estado Moderno: estratégia para uma 
outra mudança. FUNCEP: Brasília, 1989, p. 171.) (grifou-se) 

 
A propósito, tratando-se de serviço que abrange atividade-fim de ente municipal, o 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já decidiu:  
(...) concluo não ser possível a terceirização de todos os serviços, mas apenas 
daqueles de natureza auxiliar, ligados à atividade-meio. Não pode o Município 
terceirizar serviços que abrangem sua atividade-fim, traduzindo 
atribuições típicas de cargos permanentes, que só podem ser 
preenchidos por concurso público. (Consulta nº 44.370, Relator Cons. 
Moura e Castro). (grifo nosso) 
 

Assim, reconhecer a natureza regulatória e fiscalizatória das atividades públicas de 
auditorias médicas como específicas das carreiras típicas de Estado é também reconhecer a 
indelegabilidade do exercício delas à entidade privada. Exige-se, para tanto, que a atividade seja 
prestada por servidor do quadro efetivo de pessoal, seja mediante remanejamento de servidores já 
ocupantes de cargos de médico efetivo cujas atribuições já contemplem ou sejam adequadas ao 
exercício adicional dessas funções (perícias e auditorias são atos médicos – art. 5º Lei Federal nº 
12.842/13), seja por realização de concurso público, segundo a discricionariedade da Administração. 

Importante destacar que o Ministério Público de Contas junto ao TCMGO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 94, I, da Lei Orgânica do TCM/GO (Lei Estadual nº 
15.958/07) e pelo art. 208, II, do Regimento Interno do TCM/GO (Resolução Administrativa n° 73/09), 
representou irregularidades no edital de Chamamento de Pessoa Física nº 001/2017 do Município de 
Aparecida de Goiânia, em que se ofertou vagas para o exercício de funções regulatórias (médicos 
auditores, autorizadores e peritos) - Processo nº 11591/17. 

 
Naqueles autos, no tocante à contratação específica de médicos auditores — tal qual é o 

entendimento desta Especializada — foi a manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos. Verbis: 
Quanto à oferta de vagas para o exercício de funções regulatórias (médicos 
auditores, autorizadores e peritos), tais atividades são indelegáveis e exigem a 
execução mediante pessoal próprio da Administração Pública. 
Infere-se que o objeto em questão elenca atividade típica de estado e que deve 
ser executada pela própria Administração Pública, sendo ilegal a sua 
transferência para o particular.  
Se a Administração não possui em seus quadros profissionais aptos ou 
suficientes a desenvolverem esse tipo de serviço, deverá, então, investir na 
profissionalização de seus servidores e na realização de concursos públicos, 
na certeza de que gastará valor menor do que em recorrentes contratações 
que se arrastam por longos anos.  
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Também parece ser o entendimento do MPC, que no Processo nº 11591/17 assim 
manifestou-se (grifo nosso):  

[...] o Edital nº 01/2017 oferece funções indelegáveis, que jamais poderiam 
ser exercidas por prestadores de serviços autônomos. Com efeito, nem 
mesmo o credenciamento lícito, que seria admitido pela IN nº 07/2016 
desta Corte, poderia ser utilizado para as funções de regulação, perícia e 
auditoria, como destacou a SLC. 
A oferta dessas funções, não obstante a irregularidade que traz em si, também 
reforça a conclusão supra pela utilização indevida do credenciamento para 
“fazer as vezes” de servidores, no exercício de atribuições de cargos públicos. 
 
Reforça-se que são ilegais as contratações por credenciamento para 
essas funções, devendo ser substituídas por servidores concursados. 
Diverge-se aqui da SLC acerca da possibilidade de provimento dessas 
funções, permanentes, mediante processo seletivo simplificado, salvo em 
caso de necessidade urgente. 
 
A forma, contudo, de saneamento dessa irregularidade, se por remanejamento 
de servidores já ocupantes de cargos de médico cujas atribuições já 
contemplem ou sejam adequadas ao exercício adicional dessas funções 
(perícias e auditorias são atos médicos – art. 5º Lei Federal nº 12.842/13), ou 
por realização de concurso público, compete à Administração definir segundo 
sua discricionariedade. 

E mais. 
A lógica de se reconhecer a indelegabilidade da função de auditoria médica no âmbito 

público, pelo qual deve ser diretamente prestado pelo Estado, é também reconhecer não ser possível a 
contratação de profissional médico auditor por meio de credenciamento, ainda que tal procedimento seja 
realizado licitamente (na forma do art. 2º, parágrafo único, da IN nº 007/2016 TCMGO), isto é visando a 
complementação dos serviços já prestados diretamente pelo município, e não à substituição do quadro 
de pessoal próprio. 

 

Considerando o teor dos autos e do Certificado nº 03934/19, a 

Secretaria de Atos de Pessoal manifestou o seguinte entendimento, do qual 

perfilho: 

 A atividade de fiscalização é a concretização do exercício do 

poder de polícia do Estado, ou seja, é a sua materialização por meio de ato que 

limita ou disciplina o comportamento do particular em face das exigências legais; 

 As atividades de auditoria/perícia, por possuírem papel 

estratégico na fiscalização e realização da despesa pública com serviços de 

saúde, devem permanecer regidas pelo regime jurídico administrativo; 

 Não pode o Município terceirizar serviços que abrangem sua 

atividade-fim, traduzindo atribuições típicas de cargos permanentes, que só 

podem ser preenchidos por concurso público. (Consulta nº 44.370, Relator Cons. 

Moura e Castro, TCE MG); 

 Não é possível, em nenhuma hipótese, a contratação de médico 
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auditor, por meio de credenciamento, tendo em vista que as atividades de 

natureza regulatória e fiscalizatória são típicas de Estado e, nessa qualidade, 

indelegáveis a terceiros; 

 A função de médico auditor deve ser exercida por servidores com 

vínculo efetivo e permanente, conforme preconiza o art. 37, II, da CF/88; 

 A Administração pode realizar o remanejamento de servidores já 

ocupantes de cargos de médico efetivo cujas atribuições já contemplem ou 

sejam adequadas ao exercício adicional dessas funções (perícias e auditorias 

privativas de médico – art. 5º da Lei Federal nº 12.842/13); 

 Caso seja necessário, a Administração pode realizar concurso 

público de provas e/ou títulos para o provimento de médico auditor. 

O Ministério Público de Contas por meio do Parecer n. 05458/19 

manifestou-se de acordo com o inteiro teor do Certificado da Unidade Técnica. 

 

Assim, tendo em vista os argumentos levantados pela Unidade 

Técnica, esta Relatoria adere a seu posicionamento, acompanhando as 

conclusões explanadas no Certificado nº 03934/19 – SAP e no Parecer nº 

05458/19 do Ministério Público de Contas, nos termos do art. 2º, §3º, do Decreto 

nº 9.830/2019, que regulamenta a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro11.  

3 – DISPOSITIVO 

Diante do exposto e considerando o teor do artigo 85, § 1º da Lei nº 

15.958/2007 em vigor, do art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011 e do art. 4º da Decisão Normativa nº 018/2018, proponho 

ao Tribunal Pleno a seguinte Proposta de Decisão: 

3. CONHECER a consulta, com base no art. 31 Lei nº 15.958/2007 e no 

                                                 
11 Art. 2º  A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e 

com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. [...] §3º A motivação poderá ser 
constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, 
informações, decisões ou propostas que precederam a decisão.  



                   
                   

Página 13 de 13 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400023-19-RESULTADO.docx 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

art. 199 do Regimento Interno do TCMGO. 

4. RESPONDER ao consulente, quanto ao mérito, que: 

a. Não é possível —em nenhuma hipótese — a contratação de médico 

auditor, por meio de credenciamento, tendo em vista que as atividades de natureza 

regulatória e fiscalizatória são típicas de Estado e, nessa qualidade, indelegáveis a 

terceiros. Portanto, devem ser exercidas por servidores com vínculo efetivo e 

permanente, conforme preconiza o art. 37, II, da CF/88, seja mediante remanejamento 

de servidores já ocupantes de cargos de médico efetivo cujas atribuições já 

contemplem ou sejam adequadas ao exercício adicional dessas funções (perícias e 

auditorias privativas de médico – art. 5º da Lei Federal nº 12.842/13), seja mediante 

realização de concurso público de provas e/ou títulos, segundo a discricionariedade da 

Administração.  

É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna, 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 30 de setembro 

de 2019. 

 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto - Relator 

 


