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Complementariedade no SUS

✓O que pode complementar?

✓Quais os reflexos nos limites nas despesas
com pessoal?

✓A Lei 13.019/14 é permitida e adequada para
complementariedade no SUS?

✓Desafios para mudança de paradigma:
controle financeiro x controle de resultados



Registros Contábeis das Despesas com Pessoal

✓ Portaria STN n. 233, de 15 de abril de 2019.

✓Divergências de entendimentos? Caminhos para 
consenso.



Principais Achados – Planejamento

✓ Realização e/ou prorrogação de parceria sem
respaldo em estudo que caracterize a insuficiência
do aparato público e a necessidade de
complementação mediante ajuste com o setor
privado.

Fundamento legal: art. 199, §1, da CF.



Principais Achados – Seleção da Entidade

✓ Celebração de ajuste sem prévio chamamento
público.

Fundamento legal: art.37, caput, da CF; art. 2º, caput, art. 5º, caput e arts. 23
a 32, da Lei n.13.019/2014.



Principais Achados – Plano de Trabalho

✓ Ausência do Plano de Trabalho;

✓Deficiências no Plano de Trabalho.

Fundamento Legal: art. 37, caput e art. 70, caput, da CF; art. 16, § único, da 
Lei n. 4.320/1964; art. 116, § 1º, da Lei n. 8.666/1993; art. 22 da Lei n. 
13019/2014.



Principais Achados –
Monitoramento e Avaliação 

✓ Ausência de comissão de avaliação do ajuste;
✓ Ausência ou Deficiência na Fiscalização do Ajuste;
✓ Ausência de efetivo acompanhamento, monitoramento,

avaliação e fiscalização da execução do ajuste por parte do
Município;

✓ Ausência ou Deficiência no Acompanhamento das Metas;
✓ Composição Irregular da Comissão de Acompanhamento e

Fiscalização;
✓ Ineficiência dos Trabalhos Realizados pela Comissão de

Acompanhamento e Fiscalização.
✓ Ausência de critérios de descontos pelo não atingimento das

metas contratualizadas.
Fundamento Legal: arts. 2º, XI, 58 e 59 da Lei n. 13.019/2014.



Principais Achados –
Execução e Despesas 

✓ Não comprovação da integralidade dos custos alegados na 
execução do ajuste;

✓ Despesas sem vínculo com o ajuste;
✓ Despesas com serviços que competem à OSC/OSCIP;
✓ Contratação de pessoal sem prévio processo seletivo;
✓ Não edição pela OSC/OSCIP de regulamento próprio para 

contratações;
✓ Pagamento indevido de taxa de administração;
✓ Contratações de consultorias e/ou assessorias;
✓ Prestação de serviço de auditoria por profissional sem 

habilitação para sua execução;
Fundamento Legal: art. 37, caput, da CF; art. 4°, I, art. 15-B, IX, da Lei n. 9.790/1999; 
art. 12, IX, e art. 19, parágrafo 2º, do Decreto n. 3.100/1999; arts. 1º e 2º da Resolução 
CFC nº. 1.495/2015; art. 42, XIX e XX e art. 45 da Lei n. 13.019/2014; jurisprudência do 
TCU.



Principais Achados –
Execução e Despesas 

✓ Intermediação irregular de mão de obra;
✓ Terceirização irregular;
✓ Despesas que integraram a formação do valor pactuado sem o 

efetivo fornecimento dos recursos humanos;
✓ Despesas com serviços médicos e/ou odontológicos não 

realizados e/ou remunerados em valor divergente ao 
pactuado;

✓ Inexistência de controle da efetividade da carga horária dos 
médicos;

✓ Não disponibilização de médicos especialistas;
✓ Ausência de documentação comprobatória da efetiva 

realização de atendimentos médico-hospitalares;
Fundamento Legal: art. 37, caput e II; Parecer Coletivo n. 1/2013; art. 116, § 3º, I e II, 
da Lei n. 8.666/1993; art. 63, da Lei n. 4.320/1964.



Principais Achados –
Execução e Despesas 

✓Gestão de medicamentos e de insumos –
Sobrepreço; Adiantamento de Fornecedores; 
Ausência de Produtos;

✓ Sobrepreço na Prestação de Serviços Contratados 
pela OSC/OSCIP; 

✓ Atraso de Recolhimento de Tributos (FGTS, 
Contribuições Sindicais, Imposto sobre a Renda 
retido na fonte, PIS sobre folha de pagamento) -
Pagamento de Juros e Multas - Prejuízo ao Erário.

Fundamento Legal: art. 37, caput, da CF.



Principais Achados – Prestação de Contas

✓Não houve a definição de forma, metodologia e 
prazos para a prestação de contas;

✓ Ausência ou deficiência na prestação de contas.

Fundamento Legal: art. 70, § único, da CF; art. 42, VIII e art. 64, caput, da Lei 
n. 13.019/2014.


