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Parecer nº 003/2008/JURÍDICO/CNM 
Interessados: Municípios brasileiros. 
 
Assunto: Considerações sobre convênio firmado por Município com OSCIP para 
administração de hospital. 

 

Trata-se de solicitação de parecer quanto à possibilidade jurídica de o 

novo prefeito municipal, quando do exercício de seu mandato, extinguir o convênio 

para administração de hospital do Município firmado pela atual gestão com 

organização sem fins lucrativos, doravante denominada apenas “Organização”. 

A Mensagem encaminhada pelo Prefeito Municipal à Câmara de 

Vereadores expõe, dentre os motivos para a aprovação de lei autorizadora de 

assinatura do convênio, a importância da participação ativa da sociedade no 

desempenho das atividades de interesse público, com fundamento na Lei Federal 

n. 9.790/99, que instituiu a figura da OSCIP – Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público. 

Nesse sentido, a mensagem solicita a aprovação do Projeto de Lei que 

autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a 

organização sem fins lucrativos, referida como “entidade credenciada com o título 

de utilidade pública”.  

A Lei Municipal foi promulgada e o convênio firmado nos termos dela, 

prevendo que a “Organização” seria responsável pela prestação de todos os 

serviços na área de saúde e o Município repassaria a ela mensalmente, a título de 

subvenção, até 10% da receita bruta do Município relativa ao mês anterior ao 

repasse. 

 

É o relatório. 

Passamos a informar. 
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1. Da inconstitucional terceirização do serviço público de saúde 
 

Embora não sejam privativos do Estado, sendo lícito aos particulares 

executá-los independentemente de concessão, os serviços de saúde, em virtude 

de sua grande relevância para o interesse público, possuem um tratamento mais 

estrito na Constituição Federal de 1998. 

É nesse sentido que a CF/88 estabelece a saúde como dever do 

Estado, sendo a atuação de entidades privadas admitida somente na forma 

complementar à Administração Pública. É o que resta claro na leitura dos 

dispositivos do art. 196 e do §1º do art.199: 
 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(...) 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.” (grifos nossos) 

 

Sobre o tema, a Lei Federal n. 8.080/90 que trata da organização e 

funcionamento dos serviços de saúde, dispõe em seu art. 24 que: 
 “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.” (grifos nossos) 

 

Embora seja clara a possibilidade de atuação de entidade privada na 

prestação de serviço público de saúde, o que se vislumbra da análise do presente 

convênio não se apresenta como simples atuação complementar, mas sim uma 

substituição da Administração Pública por entidade privada. A respeito, analise-se 

algumas das atribuições da “Organização”, conforme disposto no texto do 

convênio: 
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“Cláusula Terceira: DAS OBRIGAÇÕES 
(...) 
2 – DA CONVENIADA 
(...) 
b) Prestar todos os serviços na área de saúde privilegiando o 
atendimento do SUS. 
c) Prover o atendimento médico-hospitalar com pessoal adequado e 
capacitado para todos os níveis de trabalho, assim como habilitação e 
qualificação dos profissionais da área médica, assumindo todos os 
custos com os referidos profissionais e se responsabilize pela excelência 
na qualidade destes trabalhos. 
(...)” (grifos nossos) 

 

Na medida em que a “Organização” responsabiliza-se por todos os 

serviços de saúde do Hospital Municipal, tal entidade assume a responsabilidade 

por prestar de forma direta e principal o serviço público de saúde aos munícipes, 

afastando a atuação direta do Município. 

Por imposição constitucional não se pode ignorar a inadmissibilidade 

de a Prefeitura incumbir particular como responsável por atividade cuja prestação 

direta é dever da Administração, sendo tal conduta prática contrária aos mais 

basilares princípios do regime jurídico de Direito Público. 

É nesse sentido a manifestação do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro: 
“Apelação Cível. Mandado de Segurança. Prestação de serviço de 
saúde terceirizada. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. A 
ilegitimidade ativa do Sindicato dos Médicos é indiscutível, versando a 
questão sobre matéria que afeta os associados daquela entidade de 
classe, que inclusive integra a comissão municipal de saúde. A 
preliminar de ilegitimidade passiva arguída, exclusivamente, no recurso, 
também não merece guarida, uma vez que o polo passivo do mandamus 
é aquele que determinou e permitiu a realização do ato impugnado. No 
mérito, mantém-se a sentença. O serviço público de saúde não pode, 
e não deve, ser terceirizado, admitindo o art. 197 da Constituição 
Federal, em caráter complementar, permitir a execução dos 
serviços de saúde através de terceiros. O caráter complementar 
não pode significar a transferência do serviço à pessoa jurídica de 
direito privado. Desprovimento dos recursos.” 
(Proc. 2002.001.02322, DES. JOAQUIM ALVES DE BRITO, Julgamento: 
17/12/2002 - NONA CAMARA CIVEL, grifos nossos) 

 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PGM=WEBPCNU88&N=200200102322
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A Ministra Ellen Gracie, então Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, ao indeferir pedido de suspensão de liminar em 13.11.07, julgou 

impossível a terceirização do serviço de saúde municipal mediante o instituto da 

OSCIP, devendo a atuação desta ter natureza apenas complementar, e não 

substitutiva. A Ministra reconheceu “a relevância dos fundamentos do Ministério 

Público estadual no sentido da inconstitucionalidade da transferência da prestação 

direta de serviços de saúde que o Município de Palotina pretende promover por 

intermédio do mencionado termo de parceria”. 

Em sua decisão, a Presidente do STF ainda destaca alguns 

argumentos expostos pelo MP estadual na peça inicial da Ação Civil Pública, cuja 

transcrição se faz oportuna: 
“Nem se alegue que a Lei Federal nº 9.637/98 teria alterado o 
teor da Lei nº 8.080/90, para admitir a terceirização dos serviços 
públicos de saúde através das organizações sociais, modelo que 
estaria sendo agora perseguido pelo requerido Município de 
Palotina. 
Tal lei não modifica a essência do impedimento jurídico: a 
decisão constitucional de que os serviços públicos de saúde são 
de prestação direta pelo Poder Público. 
Há, portanto, um vício insanável na decisão política do 
Município de Palotina de transferir a gestão e a direção do 
serviço público de saúde prestado no Hospital Municipal 
Quinto Abrão Delazari para instituição privada: a 
inconstitucionalidade em face do disposto nos artigos 197 e 
199 da Constituição Federal e a ilegalidade em face da Lei 
Orgânica de Saúde.” (grifos nossos) 

 

O Conselho Nacional de Saúde, seguindo parecer do Subprocurador 

Geral da República, deliberou: 
“Posicionar-se contrário à terceirização da gerência e da gestão de 
serviços e de pessoal do setor saúde, assim como, da administração 
gerenciada de ações e serviços, a exemplo das Organizações Sociais 
(OS), das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIPs) ou outros mecanismos com objetivo idêntico, e ainda, a toda e 
qualquer iniciativa que atente contra os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS).” (Deliberação n. 01, de 10/03/2005) 
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Não obstante a já demonstrada inconstitucionalidade de o Município 

se demitir de seu dever de prestar diretamente o serviço público de saúde, 

importantes mais algumas considerações jurídicas sobre o convênio em análise.  

 
 
2. Da Inconstitucionalidade da Lei Municipal 
 

Uma vez que os limites de controle feito pelo Poder Legislativo sobre 

as atividades privativas do Poder Executivo não podem transcender aquelas 

previstas na Constituição Federal, a vinculação da celebração de convênio à pré-

existência de lei municipal autorizadora configura afronta à independência dos 

poderes. Nesse sentido, já se pronunciou o STF: 
 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constituição do Estado de Minas 
Gerais. Artigo 181, incisos I e II. Acordos e convênios celebrados entre 
Municípios e demais entes da Federação. Aprovação prévia da Câmara 
Municipal. Inconstitucionalidade. Art. 2º da Constituição Federal. Este 
Supremo Tribunal, por meio de reiteradas decisões, firmou o 
entendimento de que as normas que subordinam a celebração de 
convênios em geral, por órgãos do Executivo, à autorização prévia 
das Casas Legislativas Estaduais ou Municipais, ferem o princípio 
da independência dos Poderes, além de transgredir os limites do 
controle externo previsto na Constituição Federal. Precedentes: ADI 
nº 676/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso e ADI nº 165/MG, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence. Ação direta que se julga procedente.” (ADI 770-
MG, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 20-09-2002, grifos nossos)  

Assim, a Lei Municipal que autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a firmar Convênio de Cooperação Técnica com a “Organização”, padece 

de inconstitucionalidade material na medida em que trata de questão relativa à 

conveniência e oportunidade da Administração, tema sobre o qual o Poder 

Legislativo não tem ingerência. 

Frise-se que, no caso, caberia apenas a comunicação à Câmara 

Municipal, posteriormente à assinatura do convênio, como determina o § 2o  do 

art. 116 da Lei 8.666/93: 
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“Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
(...) 
§ 2o  Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência 
do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.” 

 

3. Da qualificação como OSCIP 

A expressão OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, não se refere à natureza jurídica da entidade, mas sim uma qualificação 

que adere à sua natureza. Esta qualificação somente pode ser requerida por 

associações ou fundações privadas e sem fins lucrativos, observadas as vedações 

do art. 2.º e as exigências dos arts. 3º e 4º da Lei nº 9.790/99. 

Todavia, para obter a qualificação de OSCIP, não basta que a 

entidade preencha os requisitos legais acima mencionados. Deve ela requerê-la 

ao Ministério da Justiça, o qual possui competência para conceder tal qualificação, 

nos termos do caput art. 5º e do caput art. 6º da Lei 9.790/99: 

“Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a 
qualificação instituída por esta Lei, deverá formular requerimento 
escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos 
seguintes documentos:  
(...) 
Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério 
da Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido.” 
(grifos nossos) 

Assim, não compete a qualquer outro órgão ou entidade, conferir a 

qualificação de OSCIP à determinada organização. Também insuficiente é a 

autodeclaração de tal qualidade no estatuto. Disto resulta que, somente com as 

entidades assim qualificadas pelos Ministérios da Justiça, podem ser firmados 

termos de parceria com os direitos, responsabilidades e obrigações previstos no 

Capítulo II da Lei 9.790/99. 
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Não obstante o conteúdo da Lei Municipal autorizadora do convênio 

ser contrário à Constituição de 1988, como anteriormente exposto, a Mensagem  

encaminhada pelo Prefeito Municipal à Câmara de Vereadores, solicitando a 

aprovação do PL que veio a dar origem à referida Lei, expressamente invoca a 

importância da OSCIP, nos termos da Lei n. 9.790/99, bem como o fato de a 

“Organização” ser “entidade credenciada com o título de utilidade pública”. 

Como a qualificação de OSCIP é concedida apenas pelo Ministério da 

Justiça, a relação completa das entidades que possuem tal adjetivo nos termos da 

Lei n. 9.790/99 está disponível para consulta no endereço eletrônico 

www.mj.gov.br. Todavia, a “Organização” com a qual o convênio sob análise foi 

firmado não consta em tal relação do Ministério da Justiça, donde conclui-se que, 

para os fins da legislação pertinente, ela não pode ter o tratamento destinado às 

OSCIPs. 

Assim, em respeito ao princípio da legalidade que orienta a 

Administração Pública, o convênio firmado com tal entidade não pode ter as 

mesmas características do termo de parceria previsto no Capítulo II da Lei 

9.790/99, sendo este restrito às OSCIPs assim qualificadas pelo Ministério da 

Justiça.  

 

4. Da necessidade de observância da Lei n. 8.666/93 

O convênio sob análise é, em princípio, figura pertencente à 

concepção ampla de “contratos administrativos”, uma vez que trata de um 

relacionamento de natureza contratual entre o Poder Público e sujeito pertencente 

ao setor privado, diferindo dos contratos administrativos em sentido estrito por ser 

marcado pela comunidade de interesses entre os seus signatários. 

http://www.mj.gov.br/
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É nesse sentido que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

(Lei 8.666/93) dispõe no caput de seu art. 116 que: 

“Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da Administração.” 

Assim, para firmar convênios com entidades privadas, exceto quando 

possível travar o convênio com todas as interessadas, o Município deve licitar ou, 

quando não for possível, utilizar procedimento que assegure a isonomia e a 

impessoalidade constitucionalmente impostas à atuação a Administração Pública 

(art. 5º, caput, art. 37, caput e inc. XXI, CF/88). 

Além do dever de licitar, a Lei 8.666/93 não foi observada quanto ao 

prazo de duração do contrato que, segundo o § 4o do art. 57, nem em hipóteses 

excepcionalíssimas podem exceder 72 meses e atingir os 10 anos fixados na 

Cláusula Quinta do convênio sob análise. 

Por sua vez, a cláusula segunda do convênio estabelece que, para a 

prestação dos serviços de saúde (pagamento de pessoal, material de consumo), a 

“Organização” receberá subvenção social em até 10% da receita bruta do 

Município relativo ao mês anterior ao repasse.  

Afora a total falta de razoabilidade desse valor, a ser abordada em 

tópico adiante, o critério utilizado para sua fixação (percentual) carece de precisão, 

na medida em que gera variação de valores não relacionada à execução do 

serviço prestado, o que configura infração ao inciso III do art. 55 da Lei n. 

8.666/93.  

Oportuno apontar que tal fixação genérica afronta também a Lei n. 

4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, dispondo no parágrafo único do art. 16: 
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 “Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras 
a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços 
essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a 
suplementação de recursos de origem privada aplicados a êsses 
objetivos, revelar-se mais econômica. 

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será 
calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou 
postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos 
de eficiência previamente fixados.” 

Outra afronta evidente aos princípios constitucionais da isonomia e da 

impessoalidade, dos quais o processo licitatório é apenas forma de efetivação, é a 

concessão de bens públicos (espaços físicos do hospital) à iniciativa privada sem 

prévia licitação. 

Ressalte-se que a concessão de bens públicos, na medida em que 

envolve transferência de algumas das faculdades da propriedade, nada mais é do 

que forma de alienação, devendo ser precedida de processo licitatório por 

expressa determinação constitucional do art. 37, XXI. 

Além da obrigatoriedade do dever de licitar e das demais previsões 

genéricas da Lei 8.666/93 aplicáveis ao convênio por força do caput do art. 116, 

os parágrafos deste mesmo artigo trazem algumas normas de observância 

específica aos convênios.  

Destaque-se a exigência do §1º do art. 116, que condiciona o convênio 

à prévia elaboração e aprovação de um plano de trabalho no qual deverão 

constar, dentre outras, informações como metas a serem atingidas (inc. II), etapas 

ou fases de execução (inc. III), plano de aplicação dos recursos financeiros (inc. 

IV), cronograma de desembolso (inc. V) e previsão de início e fim da execução do 

objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas (VI). Frise-se 

não há no convênio detalhamento ou sequer referência ao plano de trabalho para 

os serviços de saúde a serem executados no Hospital do Município. 
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A única previsão que o convênio traz sobre plano de trabalho é relativa 

a eventuais investimentos e material permanente, devendo o plano ser 

apresentado e avaliado pelo Município (Cláusula Segunda). Mesmo esta cláusula 

está em desacordo com os ditames da Lei 8.666/93, na medida em que prevê 

plano de trabalho a ser eventualmente elaborado em fase posterior à assinatura 

do convênio. 

  

 5. Da gratuidade do serviço público de saúde 

 Sobre os valores a serem repassados pelo Município à “Organização”, 

o convênio dispõe que: 

“Cláusula Segunda: DOS ENCARGOS FINANCEIROS 
A Conveniada receberá a título de Subvenção Social em até dez por 
cento (10%) da receita bruta do Município relativo ao mês anterior ao 
repasse para prestação de serviços (pagamento de pessoal, material de 
consumo) e no caso de investimentos e material permanente, 
apresentará plano de trabalho a ser avaliado pelo Convenente.”  

 Mais uma vez trabalhando com a hipótese de que a “Organização” 

possuísse a qualificação de OSCIP nos moldes da Lei n. 9.790/99, o que não 

ocorre conforme já demonstrado, não caberia o repasse de recursos nos moldes 

da Cláusula Segunda do convênio. Isto porque, como a Lei n. 9.790/99 determina, 

o serviço deve ser prestado de forma gratuita: 

“Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer 
caso, o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito 
de atuação das Organizações, somente será conferida às pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais 
tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 
(...) 
IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar 
de participação das organizações de que trata esta Lei;” 
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 Para que não restasse espaço para interpretações oblíquas, o Decreto 

n. 3.100/99, que regulamenta a Lei n. 9.790/99, deixou claro o que seria promoção 

gratuita da saúde: 

“Art. 6o  Para fins do art. 3  da Lei n  9.790, de 1999o o , entende-se: 
(...) 
II - por promoção gratuita da saúde e educação, a prestação destes 
serviços realizada pela Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público mediante financiamento com seus próprios recursos. 
§ 1o  Não são considerados recursos próprios aqueles gerados pela 
cobrança de serviços de qualquer pessoa física ou jurídica, ou obtidos 
em virtude de repasse ou arrecadação compulsória. 
§ 2o  O condicionamento da prestação de serviço ao recebimento de 
doação, contrapartida ou equivalente não pode ser considerado 
como promoção gratuita do serviço.” (grifos nossos) 

 Se a OSCIP, que possui todo um tratamento diferenciado por parte de 

nossa legislação, não pode condicionar a prestação dos serviços de saúde ao 

recebimento de repasses ou equivalentes, com muito menos propriedade o 

Município pode firmar convênio com qualquer entidade sem fim lucrativo e ainda 

condicionar a prestação do serviço de saúde ao recebimento de recursos públicos. 

 Desse modo, a forma como se expressa o convênio implica em ilegal 

transferência de recursos públicos a entidade privada, que deveria exercer suas 

atribuições estatutárias gratuitamente. 

Ademais, a possibilidade de transferência de até 10% da receita bruta 

mensal do Município não apresenta a menor razoabilidade para a execução de 

uma atividade complementar.  

Tal valor apenas corrobora o fato de que o Município, por meio do 

convênio sob análise, pretendeu esquivar-se do dever constitucional de prestação 

de serviço público de saúde, deixando a gestão de 10% de sua receita sob a tutela 

de entidade particular, situação esta que configura inquestionável afronta ao 

interesse público. 
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6. Da impossibilidade de cessão de servidores públicos 

O parágrafo único da cláusula terceira do convênio sob análise dispõe 

que:  

“Cláusula Terceira: DAS OBRIGAÇÕES (...) 
Parágrafo único. Fica acordado que o Convenente poderá dispor do 
espaço físico e dos equipamentos conforme a necessidade, da mesma 
forma que a Conveniada poderá dispor dos profissionais de saúde 
pertencentes ao quadro de funcionários do Convenente sempre em 
comum acordo entre as partes.” 

Ressalte-se que, nem mesmo se a “Organização” fosse uma OSCIP 

seria possível a disponibilização a ela de servidores às custas do erário. Tal 

situação sequer é aventada na Lei n. 9.790/99, sendo prevista apenas para as 

Organizações Sociais, no art. 14 da Lei n. 9.637/98, que assim dispõe: 

“Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor 
para as organizações sociais, com ônus para a origem.”  

 Organização social é qualificação diferente de OSCIP, sendo inclusive 

regida por lei específica diversa. Assim, em respeito ao princípio da legalidade, tal 

prerrogativa não pode ser estendida à OSCIP e, por ainda maior razão, a toda e 

qualquer organização sem fins lucrativos. 

 Ademais, mesmo que houvesse expresso dispositivo legal permissivo, 

questionável é a admissibilidade pelo nosso ordenamento jurídico da cessão de 

agentes públicos a entidade privada, como bem leciona Celso Antônio Bandeira 

de Mello: 

“Acresce que a possibilidade aberta pela lei de que servidores públicos 
sejam, como é claro a todas as luzes, cedidos a organizações sociais a 
expensas do Poder Público aberra os mais comezinhos princípios de 
Direito. Tais servidores jamais poderiam ser obrigados a trabalhar em 
organizações particulares. Destarte, pretender impor-lhes que prestem 
seus serviços a outrem violaria flagrantemente seus direitos aos vínculos 
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de trabalho que entretêm. Mesmo descartada tal compulsoriedade, 
também não se admite que o Estado seja provedor de entidades 
particulares.” (Curso de Direito Administrativo, 19ª ed., 2005, p. 224) 

  

 7. Da obrigatoriedade de realização de concurso público 

 A Constituição Federal, em seu art. 37, II, impõe a obrigatoriedade de 

concurso para o exercício de atribuições destinadas a cargo ou emprego público. 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
(...) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

 Assim, ressalvada a hipótese de cargos em comissão, a regra é que o 

exeqüente de atribuições do serviço público vincule-se à Administração somente 

após aprovação em concurso pautado pela isonomia e impessoalidade. Apenas 

para o exercício de atividades esporádicas e excepcionais é que se admite outra 

forma de contratação de pessoal. Para as atribuições específicas dos serviços 

públicos, nem mesmo o rigoroso processo licitatório pode substituir o concurso 

público, como expõe Marçal Justen Filho: 

“Quando o serviço corresponder a cargo ou emprego público, aplicam-se 
os dispositivos constitucionais acerca dos servidores públicos, 
empregados públicos ou prestadores de serviço temporário (CF, art. 37 
e seus incisos). Em tais hipóteses, não caberá licitação, mas concurso 
público (ressalvada a hipótese de cargos em comissão).” (“Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 12ª ed, 2008, p. 48) 

 O convênio sob análise, contrariando o acima exposto, estabelece em 

sua cláusula quarta que: 

“Cláusula quarta: DA RESPONSABILIDADE 
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(...) 
A Conveniada assume inteira responsabilidade pelos serviços prestados 
aos munícipes assim como a responsabilidade quanto aos funcionários 
contratados (...)” 

 Como já exposto, o serviço público de saúde é um dever do Estado e, 

por isso, tem de ser prestado diretamente por meio de ocupantes de cargos ou 

empregos públicos. O que decorre do convênio sob análise afronta a Constituição 

por permitir a entidade privada contratar pessoas para exercício de competência 

pública sem necessária observância de quaisquer dos princípios a que a 

Administração Pública se submete.   

 Essa indevida terceirização por meio de convênio não pode também 

ser utilizada para burlar os limites estabelecidos para despesa de pessoal pela Lei 

Complementar n. 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (§1º do art. 18 c/c 

art. 19, II). 

 

 8. Do poder de autotutela da Administração Pública 

 O princípio da legalidade impõe a invalidação do convênio constituído 

de forma contrária ao ordenamento jurídico, salvo quando passível de 

convalidação.  

 Assim, apenas recapitulando o acima exposto, o convênio sob análise 

apresenta as seguintes contrariedades à Constituição Federal e à legislação 

infraconstitucional: 

1) terceirização de serviço público de saúde em contrariedade ao art. 196 e ao 

§1º do art.199 da CF/88 e ao art. 24 da Lei n. 8.080/90; 

2) lei municipal contrária à separação funcional dos Poderes (art. 2º, CF/88); 
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3) prerrogativas de contrato de gestão em convênio com entidade não 

qualificada como OSCIP, em desrespeito ao caput art. 5º e do caput art. 6º 

da Lei 9.790/99; 

4) gastos de recursos públicos sem o devido processo de licitação, 

desrespeitando a Lei n. 8.666/93; 

5) prestação de serviço público de saúde de forma não gratuita, contrariando 

art. 3º da Lei 9.790/99; 

6) cessão de servidores públicos a entidade privada, subvertendo os 

princípios de direito público; 

7) exercício de cargo público sem provimento por concurso, contrariando o art. 

37, II da CF/88. 

 Assim, a declaração de nulidade do convênio é não apenas uma 

faculdade, mas um dever da Administração Pública, decorrente do princípio do 

controle administrativo ou autotutela. Isto porque não há disponibilidade sobre o 

interesse público, mas apenas o dever de atendê-lo conforme os ditames legais. 

Sempre que constatado desvio de tais preceitos, deve a Administração tomar as 

medidas necessárias para o restabelecimento da legalidade.  

  É nesse sentido o disposto no art. 59 da Lei n. 8.666/93 que, 

combinado com o já citado art. 116, aplica-se aos convênios: 

“Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de 
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em 
que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade 
de quem lhe deu causa.” 

 Ademais, ainda que se ignorem todos os aspectos contrários à 
legalidade do convênio firmado pela Prefeitura, que impõem a declaração de sua 
nulidade, pode tal convênio ser rescindido por razões de interesse público, como 
faculta os arts. 78 e 79 da Lei n. 8.666/93:  



                                                                              www.cnm.org.br 
 

Sede: SCRS 505 – Bloco C  3º andar – Cep 70350-530 – Brasília – DF  Fone/Fax (61) 2101-6000 

Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino Deus – Cep 90130-000 Porto Alegre – RS Fone/Fax (51) 3232-3330 

 

“Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato:  
(...) 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato; 
(...) 
Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
(...) 
§ 1o  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
§ 2o  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do 
artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido 
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização.” (grifos nossos) 

 Sobre a rescisão, oportuno se faz analisar a cláusula de multa prevista 
no convênio, que, mesmo tratando de casos de rescisão de amparo legal, não 
possui conexão com o princípio da razoabilidade. 

 Ainda que, como acima exposto, tanto a declaração de nulidade 
quanto a rescisão unilateral pautada pelo interesse público tenham suficiente 
amparo legal, não sendo, portanto, hipótese de incidência da cláusula de multa 
expressa no convênio, esta prevê multa em valor totalmente contrário aos 
princípios do Direito Público. 

 De um lado, a supremacia do interesse público sobre o particular 
confere à Prefeitura prerrogativas que, como já exposto, são indisponíveis. Assim, 
mesmo em situações que a Administração efetue a rescisão contratual por 
conveniência e oportunidade o seu dever de indenizar encontra limite no prejuízo 
suportado pelo contratado de boa-fé, não podendo tal instituto servir ao 
enriquecimento ilícito de particular, notadamente de entidade que sequer lucros 
pode ter. Ainda que não expressa em dispositivos legais, não seria outra a solução 
admitida pelo regime jurídico administrativo. 

 De outro lado, caso a rescisão seja realizada pelo particular, ainda que 
sem amparo legal, não se afigura razoável e proporcional exigir que organização 
que, por seu estatuto deve estar vedada de receber lucros, arque com multa 
equivalente a absurdo percentual calculado sobre a receita mensal de Município. 
Ressalte-se que, ainda que o particular fosse empresa de grande porte, a multa 
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rescisória não pode ser instrumento de enriquecimento ilícito da Administração 
Pública. 

   Não é demais lembrar que tanto a declaração de nulidade quanto a 
rescisão devem ser precedidas do devido processo administrativo, no qual seja 
facultada ampla defesa da “Organização”, até mesmo para apuração de eventuais 
responsabilidades e, em momento algum, o serviço público de saúde deve ser 
descontinuado. 

 Ademais, a manutenção da situação de ilegalidade pode sujeitar o 
Prefeito Municipal a demandas judiciais por atos de improbidade, nos termos da 
Lei 8.429/92. Dentre as condutas que tal lei exemplifica como de improbidade, 
podem ser identificadas no caso sob análise as seguintes: a) celebrar instrumento 
que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão 
associada sem observar as formalidades previstas na lei (art. 10, XIV); b) permitir 
que pessoa jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores do Município, 
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie (art. 10, II); c) frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente (art. 10, VIII); d) frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V). 

  

 Conclusão 

 Em suma, a Administração Pública do Município, qualquer que seja o 
Prefeito em exercício, têm o dever de declarar a nulidade do convênio, em 
respeito aos princípios norteadores da Administração Pública, em especial o da 
legalidade. 

 Caso assim não entenda a Administração, poderá ainda rescindir o 
contrato por fundadas razões de interesse público. 

Este o nosso parecer, s.m.j. 

Brasília - DF, 10 de novembro de 2008. 
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