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CONTRATUALIZAÇÃO. 

A Contratualização consiste em todas as

relações pactuadas e formalizadas entre

gestores ou destes com prestadores de

serviços de saúde, com estabelecimento de

obrigações recíprocas; e também abarca

formas de repasse de recursos financeiros,

como as habilitações nas condições de

gestão, os termos de compromisso entre

entes públicos, os consórcios interestaduais,

os contratos e convênios.
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Contratualização no SUS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 199 § 1º: 

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.



Contratualização no SUS

 LEI Nº 8.080/90

 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.

 Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para
participar do Sistema Único de Saúde (SUS).



Contratação de Serviços de Saúde

 PORTARIA Nº 2567/2016- Dispõe sobre a participação
complementar da iniciativa privada na execução de ações e
serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de
serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS)

 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.

 § 2º. No caso do § 1o, serão aplicadas as regras da
inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, “caput”, da Lei
8.666, de 1993.



Contratação de Serviços de Saúde

 Art. 6º. O credenciamento das entidades privadas prestadoras
de serviços de saúde obedecerá às seguintes etapas:

 I – chamamento público, com a publicação de edital e
respectivo regulamento;

 II – inscrição;

 III – cadastro (Certificado de Registro Cadastral – CRC) das
entidades interessadas;

 IV – habilitação;

 V – assinatura do termo contratual; e

 VI – publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do ente
contratante ou jornal local de grande circulação.



Contratação de Serviços de Saúde

 Portaria 3.410/2013 - Estabelece as diretrizes para a
contratualização de hospitais no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) em consonância com a Política Nacional de
Atenção Hospitalar (PNHOSP).

 Art. 2º. As disposições desta Portaria se aplicam a todos os
entes federativos que possuam sob sua gestão hospitais
integrantes do SUS:

 I - públicos com, no mínimo, 50 (cinquenta) leitos operacionais;

 II - privados com fins lucrativos com, no mínimo, 50 (cinquenta)
leitos operacionais; e

 III - privados sem fins lucrativos com, no mínimo, 30 (trinta)
leitos operacionais, sendo pelo menos 25 (vinte e cinco)
destinados ao SUS.



Contratação de Serviços de Saúde

 Portaria 3.410/2013

 Art. 3º Os entes federativos formalizarão a relação
com os hospitais públicos e privados integrantes do
SUS sob sua gestão, com ou sem fins lucrativos, por
meio de instrumento formal de contratualização.

 Parágrafo único. A contratualização tem como
finalidade a formalização da relação entre gestores
públicos de saúde e hospitais integrantes do SUS
por meio do estabelecimento de compromissos entre
as partes que promovam a qualificação da
assistência e da gestão hospitalar de acordo com as
diretrizes estabelecidas na PNHOSP.



Contratação de Serviços de Saúde

 Portaria 3.410/2013

 Art. 3º CAPITULO II

 DAS RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GESTÃO

 Art. 4º Compete ao Ministério da Saúde:

 Art. 5º Compete aos entes federativos contratantes:



Contratação de Serviços de Saúde

 Portaria 3.410/2013

 CAPÍTULO III

 DAS RESPONSABILIDADES DOS HOSPITAIS

 Art. 6º As responsabilidades dos hospitais, no âmbito da 
contratualização, se dividem nos seguintes eixos:

 I - assistência;

 II - gestão;

 III - ensino e pesquisa; e

 IV - avaliação.



Contratação de Serviços de Saúde

Portaria 3.410/2013

 CAPÍTULO IV

 DO FINANCIAMENTO DOS HOSPITAIS

 Art. 14. Todos os recursos publicos de custeio e
investimento que compõem o orçamento do hospital
serão informados no instrumento formal de
contratualização, com identificação das respectivas
fontes, quais sejam, federal, estadual, distrital ou
municipal.



Contratação de Serviços de Saúde

Portaria 3.410/2013

 CAPÍTULO V

 DA CONTRATUALIZAÇÃO

 Seção I

 Do Instrumento Formal de Contratualização

 Art. 21. A contratualização será formalizada por meio de 
instrumento celebrado entre o gestor do SUS contratante e o 
prestador hospitalar sob sua gestão, com a definição das regras
contratuais, do estabelecimento de metas, indicadores de 
acompanhamento e dos recursos financeiros da atenção hospitalar.



Contratação de Serviços de Saúde

Portaria 3.410/2013

 Art. 22. O instrumento formal de contratualização será
composto por duas partes indissociáveis:

 I - o termo do instrumento formal de contratualização
propriamente dito, respeitadas as legislações
pertinentes, especialmente quanto aos prazos de 
vigência; e

 II - o Documento Descritivo de que trata a Seção II deste
Capítulo.



Contratação de Serviços de Saúde

Portaria 3.410/2013

 Art. 23. O instrumento formal de contratualização conterá, no mínimo:

 I - as responsabilidades do hospital quanto aos eixos de assistência, gestão, 
avaliação e, quando couber, de ensino e pesquisa;

 II - as responsabilidades da União, Estado, Distrito Federal e Municípios;

 III - os recursos financeiros, suas fontes e a forma de repasse, condicionados ao
cumprimento de metas e à qualidade na assistência prestada;

 IV - as sanções e penalidades conforme legislação específica;

 V - a constituição e funcionamento da Comissão de Acompanhamento da 
Contratualização de que trata o art. 32;

 VI - o Documento Descritivo, contendo as metas quali-quantitativas e indicadores
de monitoramento.



Contratação de Serviços de Saúde

Portaria 3.410/2013

 Seção II

 Do Documento Descritivo

 Art. 25. O Documento Descritivo é o instrumento de

operacionalização das ações e serviços planejados

de gestão, assistência, avaliação, ensino e pesquisa

de acordo com o estabelecido nesta Portaria,

acrescido das especificidades locais e anexo ao

termo do instrumento formal de contratualização.



Contratação de Serviços de Saúde

 Portaria 3.410/2013

 Art. 26. O Documento Descritivo conterá, no mínimo:

 I - a definição de todas as ações e serviços de saúde, nas áreas de assistência, 
gestão, ensino e pesquisa, que serão prestados pelo hospital;

 II - a definição de metas físicas com os seus quantitativos na prestação dos serviços
e ações contratualizadas;

 III - a definição de metas qualitativas na prestação das ações e serviços
contratualizados;

 IV - a descrição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos necessários ao
cumprimento do estabelecido no instrumento formal de contratualização;

 V - a definição de indicadores para avaliação das metas e desempenho; e

 VI - a definição dos recursos financeiros e respectivas fontes envolvidas na
contratualização, conforme modelo anexo a esta Portaria.



Contratação de Serviços de Saúde

Portaria 3.410/2013

 Art. 27. O Documento Descritivo terá validade

máxima de 24 (vinte e quatro) meses, devendo ser

renovado após o período de validade, podendo ser

alterado a qualquer tempo quando acordado entre as

partes.

 Parágrafo único. As alterações do Documento

Descritivo serão objeto de publicação oficial.
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