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NOTA TÉCNICA Nº. 001/2021 – CCPSC/CTSAÚDE 

 

Dispõem sobre a aplicação dos recursos do convênio com 
a SES/SC – Programa de Transferência: 2020009768 

 

O Colegiado de Consórcios Públicos Intermunicipais do Estado de Santa Catarina - CCPSC, 

por meio da sua Comissão Técnica de Saúde, elaborou e aprovou na reunião ordinária do dia 

03 de março de 2021, as seguintes orientações por meio de Nota Técnica, afim de instruir e 

padronizar a aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio de convênio com a 

Secretaria de Estado da Saúde de SC, através do Programa de Transferência: 2020009768. 

 

Objeto: Padronização da aplicação dos recursos do convênio com a SES/SC – Programa de 

Transferência: 2020009768; e 

 

Considerando que os Consórcios Públicos de Saúde, são autarquias municipais e por sua vez 

deve seguir os princípios constitucionais e do Sistema Único de Saúde; 

Considerando a lei 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS e institui o 

sistema de controle e avaliação e auditoria; 

Considerando que os Consórcios de Saúde, compram serviços de entidades privadas para 

complementar os serviços de saúde; 

Considerando que os Consórcios Públicos de Saúde, são instituições mantidas com recursos 

financeiros públicos; 

Considerando que os procedimentos licitatórios aplicados pelo Consórcios Públicos de 

Saúde seguem todos os princípios e normatizações legais aplicáveis aos órgãos públicos 

seguindo o Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde do Ministério da 
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Saúde¹ atualizado em 2017 e estão submetidos em tempo real à auditoria e avaliação dos 

órgãos de controle externo, em especial do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

Considerando que a tabela que compõem o processo de contratação de serviços pelos 

Consórcios Intermunicipais de Saúde é baseada na realidade local, e viabiliza a contratação 

dos serviços necessários para os atendimentos da região, e foi aprovada pela Comissão 

Intergestores Regional – CIR da região, instância de organização regional do SUS. 

Considerando as discussões prévias com as equipes técnicas da SES/SC para a definição do 

objeto do convênio, em especial para a divisão e aplicação dos recursos do Programa de 

Transferência: 2020009768. 

Considerando a indicação do Edital de Credenciamento do Consórcio na construção do 

Plano de Trabalho para envio da proposta dentro do Programa de Transferência: 

2020009768. 

 

DEFINE: 

Art. 1º. Definições: 

I. Credenciamento O Ministério da Saúde, com fundamento no inciso XIV do art.16 da 

Lei nº 8080/90, normatiza por Portaria a participação complementar da inciativa 

privada na execução de serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de 

serviços de saúde no SUS. Credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual 

a Administração convoca interessados para, segundo condições previamente definidas 

e divulgadas, credenciarem-se como prestadores de serviços ou beneficiários de um 

negócio futuro a ser ofertado, quando a pluralidade de serviços prestados for 

indispensável à adequada satisfação do interesse coletivo ou, ainda, quando a 

quantidade de potenciais interessados for superior à do objeto a ser ofertado e por 

razões de interesse público a licitação não for recomendada. Apesar de não ser um 

procedimento previsto expressamente na legislação, é reconhecido como válido pela 
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própria jurisprudência do TCU, Tribunais de Contas e pela doutrina. “Cumpre 

ponderar, desde já, que a hipótese de credenciamento não foi prevista na Lei 8666/93. 

Não há qualquer dispositivo que aborde o assunto, regrando suas premissas. Impende 

reafirmar, por oportuno, que a inexigibilidade não depende de autorização legal, tanto 

que ocorre em todas as situações de inviabilidade de competição, o que remonta à 

questão fática”. O credenciamento se dará por ato formal e aplicar-se-á a todos os 

licitantes que foram habilitados em procedimento específico, fundamentado no caput 

do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, quando se conferirá o direito de exercer 

complementarmente a partir da celebração de contrato, a prestação de serviços de 

saúde. Portanto, o credenciamento preservará a lisura, transparência e economicidade 

do procedimento, garantindo tratamento isonômico dos interessados, com a 

possibilidade de acesso de qualquer um que preencha as exigências estabelecidas em 

regulamento e observando os princípios e diretrizes do SUS. “No credenciamento todos 

os interessados em contratar com a Administração Pública são efetivamente 

contratados, sem que haja relação de exclusão. Como todos os interessados são 

contratados, não há que se competir por nada, forçando-se reconhecer, por dedução, a 

inviabilidade de competição e a inexigibilidade de licitação pública.” 

II. Tabela SUS: descreve, e prevê valores de remuneração, para cerca de 4,6 mil 

procedimentos médicos, desde atendimentos ambulatoriais até cirurgias mais 

complexas, como transplantes, disponível no SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. 

III. Tabela Consórcio: Tabela de procedimento de saúde (médicos ou não médico), 

referenciada a partir da Tabela SUS, construída com base baseada na realidade local 

visando viabilizar a contratação dos serviços necessários para os atendimentos em 

saúde de determinada região. Deve ser aprovada pela Comissão Intergestores Regional 

– CIR da região, cabendo a cada gestor de saúde a apresentação e aprovação em seus 

respectivos Conselhos Municipais de Saúde; sugerimos a leitura da Nota Técnica nº. 
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04/2018² – CCP/CS, de 10 de outubro de 2018 que segue a Portaria n. 1.606³ - MS/GM 

de 11 de setembro de 2001. 

Art. 2º.  É possível e está dentro do planejado na confecção dos planos de trabalho utilizar os 

recursos do convênio com a SES/SC – Programa de Transferência: 2020009768 para o 

pagamento do valor pactuado na “Tabela Consórcio”, o que inclui na sua composição os 

valores da Tabela SUS quando pactuado na SIGTAP, mais a necessidade de valor 

complementar por procedimento definida por Resolução do Presidente do Consórcio 

(publicada no DOM) e aprovada pela região em deliberação de CIR. 

Art. 3º. Está nota técnica será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina e 

passa a ter validade a partir da sua publicação. 

 

Florianópolis /SC, 03 de março de 2021. 

 

                                                                  
CLEONES HOSTINS 

Presidente do Colegiado de Consórcios Públicos da FECAM 
 

 

 

¹ http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/28/MANUAL-DE-ORIENTACOES-PARA-

CONTRATACAO-DE-SERVICOS-DE-SAUDE.pdf   

² https://www.fecam.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/82638  

³ http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt1606_11_09_2001.html  
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