
  

 

 
 
 
 

NOTÍCIA DO MOMENTO 

Simplificação de atos e procedimentos nos conselhos de fiscalização profissional 

por Jaques Fernando Reolon 

Em outubro do ano passado, foi publicada a Lei nº 13.726/2018, instituída com o 
objetivo de racionalizar atos e procedimentos administrativos dos poderes das três 
esferas da República. A Lei prevê a supressão ou a simplificação de formalidades ou 
exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o 
erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude.  

A norma é mais um passo rumo à efetivação da cidadania por meio da redução da 
burocracia na Administração Pública. Parte da premissa de que os cidadãos devem ter 
suas alegações reconhecidas, apenas sendo a demanda impedida de prosseguimento em 
casos específicos: 

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é 
dispensada a exigência de: 
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, 
confrontando a assinatura com aquela constante do documento de 
identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 
documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 
documento; 
II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente 
administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, 
atestar a autenticidade; 
III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser 
substituído por cópia autenticada pelo próprio agente 
administrativo; 
IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser 
substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade 
expedida por conselho regional de fiscalização profissional, 
carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do 
serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por 
órgão público; 
V - apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para 
registrar candidatura; 
VI - apresentação de autorização com firma reconhecida para 
viagem de menor se os pais estiverem presentes no embarque.1 
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A lei também instituiu o Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado a 
reconhecer e a estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o 
funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos 
serviços públicos. Muitos órgãos e entidades públicas começaram a se adequar à nova 
norma, permitindo o acesso mais rápido e fácil do cidadão aos serviços. 

Alguns conselhos de fiscalização profissional também aderiram ao normativo, 
como fez o Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFF. Por meio de resolução publicada 
no DOU, a autarquia fixou normas e procedimentos para a simplificação das formalidades 
exigidas dos usuários. A norma dispensa o reconhecimento de firma e a autenticação de 
cópias, estabelecendo: 

Art. 2º Fica, por esta resolução, dispensada a exigência das 
seguintes formalidades, no Sistema de Conselhos de 
Fonoaudiologia: [...] 
§ 1º para atestar a originalidade do documento, o assistente 
administrativo deverá dar autenticidade por meio de carimbo, 
constando as informações "Confere com o Original", data e espaço 
para assinatura.  
§ 2º para o reconhecimento de firma, o assistente administrativo 
deverá atestar o reconhecimento por meio de carimbo, constando 
as informações "Firma Reconhecida", data e espaço para 
assinatura.2 

O dispositivo legal ainda estabelece regras de comunicação entre o conselho e o 
profissional inscrito. Assim, destaca que ressalvados os casos que impliquem imposição 
de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades, a 
comunicação entre o Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia e o fonoaudiólogo inscrito 
poderá ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou telefônica, e 
correio eletrônico, devendo a circunstância ser registrada quando necessário. A medida 
reduz o formalismo nos casos em que isso é adequado e amplia a velocidade da 
comunicação. 

1 BRASIL. Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 155, nº 195, p. 01, 09 out. 2018. 
2 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Resolução nº 538, de 02 de janeiro de 
2019. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 157, nº 03, p. 93, 04 jan. 2019. 

ATOS NORMATIVOS DO DOU – SEGUNDA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2019 

 Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade e sanções pelo DNIT – 
rito 
Fonte: Ministério da Infraestrutura. Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes. Instrução Normativa nº 02, de 04.01.2019. Seção 1, p. 24-27. 

TCU reedita norma sobre coeficientes de distribuição dos Fundos de Participação 
dos Municípios 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=09/10/2018
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=93&data=04/01/2019
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=24&data=07/01/2019


  

 

Fonte: Tribunal de Contas da União. Decisão Normativa nº 173, de 04.01.2019. Seção 
1, p. 40. 

Lei permite criação de fundos patrimoniais para financiamento de projetos de 
interesse público 
Fonte: Brasil. Lei nº 13.800, de 04.01.2019. Seção 1, p. 01-04. 

CGU altera portaria sobre orientações de implementação de programas de 
integridade 
Fonte: Controladoria-Geral da União. Portaria nº 57, de 04.01.2019. Seção 1, p. 40. 

Governo Federal autoriza emprego da Força Nacional no Ceará 
Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria nº 01, de 04.01.2019. Seção 
Extra, p. 01. 

 

ACONTECE 

Comissão de Infraestrutura analisará projeto sobre ferrovias privadas 

por Matheus Brandão 

Segue em tramitação na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal o projeto 
de lei que permite à iniciativa privada a construção e a operação de suas próprias 
ferrovias. O projeto deve ser um dos primeiros a ser discutido pelo colegiado em 2019. De 
acordo com a proposta, a exploração das ferrovias se dará por uma autorização, em que o 
governo primeiro fará uma chamada pública de interessados. “A competição entre 
empresas explorando a mesma região geográfica está prevista como forma de incentivar 
a competição e a modicidade dos preços”, destaca reportagem publicada pela Agência 
Senado.  

A norma prevê, também, a criação de uma entidade privada de 
autorregulamentação ferroviária, composta proporcionalmente de concessionários 
ferroviários (60%), passageiros (15%), embarcadores de carga (20%) e indústria 
ferroviária (5%). Também está prevista a utilização de um mesmo trecho ferroviário por 
várias empresas, não ocorrendo a exclusividade no trecho, como atualmente ocorre. 

Segundo a senadora Lúcia Vânia, relatora do projeto na Comissão de Assuntos 
Econômicos – CAE, onde o projeto já foi aprovado, o texto se inspira no modelo norte-
americano do Staggers Rail Act, que modernizou o setor ferroviário. 

Comentário do professor Jacoby Fernandes: a abertura para as empresas investirem 
em ferrovias com um sistema de competição entre elas é uma estratégia para captar  
recursos internacionais e promover o desenvolvimento nacional. A execução das ações, 
porém, depende de uma profunda integração entre os órgãos governamentais das áreas 
de infraestrutura e da área ambiental. 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=40&data=07/01/2019
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=07/01/2019
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=40&data=07/01/2019
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57906414


  

 

 

É necessária a realização de estudos prévios e da construção de mecanismos e estruturas 
que permitam que os projetos sejam implantados de maneira efetiva, realizando-se a 
fiscalização das obras e evitando-se sucessivas paralisações que venham a inviabilizar os 
projetos. O comprometimento do Governo Federal é muito importante para o 
desenvolvimento do setor ferroviário nacional.  

Com informações da Agência Senado  

NOVIDADES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Governador decreta estado de emergência na Saúde do Distrito Federal 

por Alveni Lisboa 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), vai assinar hoje, 7, um 
decreto em que declara situação de emergência na saúde pública do Distrito Federal. O 
anúncio ocorrerá nesta manhã, durante o lançamento do programa SOS Saúde, no 
Instituto Hospital de Base. O diagnóstico feito pela nova equipe da Secretaria de Saúde é 
de uma situação grave e que provoca risco de aumento no número de mortes no DF.  

Entre os problemas detectados estão o desabastecimento da rede de saúde de 
estoque de medicamentos, de materiais e de insumos hospitalares; pendências de 
pagamentos de fornecedores; suspensão ou interrupção de contratos; déficit de pessoal; 
e fechamento de diversos leitos em unidades de terapia intensiva – UTIs, inclusive 
neonatais. Segundo o levantamento da nova gestão, a situação é muito mais séria do que 
a equipe de transição apontou. Apenas com hospitais particulares, a dívida ultrapassa R$ 
350 milhões. 

No parecer técnico que embasou a decisão de decretar a situação de emergência, 
há relatos como a existência de 3,4 mil notificações de dengue e mil casos confirmados, 
redução média de cobertura vacinal nos últimos cinco anos, média mensal de 2.832 
servidores de saúde em gozo de licença médica e previsão de deficit orçamentário para 
2019 de R$ 2,6 bilhões, com mais de R$ 400 milhões de restos a pagar a fornecedores. 
Segundo o relatório, houve o ajuizamento de 2.640 processos em 2018 por falta de 
atendimento pela Secretaria de Saúde de demandas diversas. 

Comentário do professor Jacoby Fernandes: a situação de emergência autoriza o 
governo a adquirir medicamentos e insumos sem licitação, convocar aprovados em 
concursos para preencher vagas em segmentos deficitários, contratar novos servidores 
sem concurso e estender cargas horárias de trabalho. A dispensa de licitação por 
emergência, prevista no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, possui, além de outras 
restrições, um prazo máximo fixado pelo legislador. Isso só pode ocorrer quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/03/comissao-de-infraestrutura-analisara-projeto-sobre-ferrovias-privadas


  

 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos. 

No mesmo prazo, contudo, poderá ser firmado mais de um contrato, se persistirem ainda 
alguns requisitos, sendo admissível que o prazo de 180 dias se refira a um conjunto de 
contratos, desde que atendidas, a cada nova contratação, as formalidades do art. 26 da Lei 
nº 8.666/1993. Essa é a inteligência que se extrai do fato de a Lei referir-se à vedação da 
prorrogação dos respectivos contratos, expressão que o legislador utilizou no plural. 

Com informações do Correio Braziliense.  

PERGUNTA AO ESPECIALISTA 

Qual a modalidade de licitação posso utilizar para contratação de empresa 
especializada em serviços médicos e odontológicos para atendimento em Unidades 
Básicas de Saúde de um Município? 

Para uma adequada orientação seria necessário conhecimento mais aprofundado 
sobre o objeto, já que “atendimento em Unidades Básicas de Saúde” não detalha a 
abrangência da demanda. Entretanto, faço algumas considerações que poderão ser úteis 
para o consulente. Vejamos.  

Não passou despercebido que os serviços médicos e odontológicos serão para 
atendimento em Unidades Básicas de Saúde de um município. Esse fato merece maior 
cuidado, pois diante de um contrato de terceirização de atividades típicas de saúde, deve 
ser observada a norma local que regula as contratações que admitem execução indireta, 
como em regra são as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares, 
a exemplo do que regula o Decreto nº 9.507/2018, aplicável no âmbito do Poder Executivo 
Federal. 

Ressalta-se que a própria natureza dos serviços de saúde admite incertezas e 
imprecisões, não havendo uma lógica matemática. E, para atender as exigências 
decorrentes dos fatos imprevisíveis e, ao mesmo tempo, evitar um quadro de 
profissionais excessivamente grande, trabalhando em regime de ociosidade em boa parte 
do tempo, é boa prática adotar uma solução que melhor prestigie os princípios da eficácia 
e da eficiência mediante a garantia de uma quantidade de profissionais para as atividades 
previsíveis e cotidianas, aliada a uma terceirização capaz de suprir com agilidade as 
demandas reprimidas ou de última hora. 

Dito isto, é certo que existem diversos tipos de ajustes e instrumentos jurídicos 
com diferentes normas que regulamentam os respectivos procedimentos para a escolha 
da entidade com a qual seria celebrada a contratação. 
No caso da seleção de empresas privadas mediante celebração de contrato 
administrativo, deve ser observado o processo licitatório ou a inexigibilidade. Em uma 
primeira análise, seria possível inferir que os serviços médicos e odontológicos se 
enquadram no que o art. 1º da Lei nº 10.520/2002 denomina de “serviços comuns”, na 
medida em que possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos 
de forma objetiva no edital, por meio de especificações usuais no mercado. Sob essa 
perspectiva, a modalidade licitatória seria o pregão. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/01/07/interna_cidadesdf,729277/governo-decreta-estado-de-emergencia-na-saude-do-distrito-federal.shtml


  

 

Avançando-se um pouco mais, no âmbito da Lei nº 8.666/1993 também é possível 
se valer do seu art. 25, caput, a inexigibilidade de licitação, para a contratação de 
serviços de saúde, precedida da figura do credenciamento. Nesse sentido é a 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União que afirma ser “possível a utilização do 
credenciamento para a prestação de serviços privados de saúde no âmbito do SUS ante as 
suas peculiaridades, que envolvem, entre outras, preço pré-fixado e nível de demanda 
superior à oferta”. (Acórdão nº 1.215/2013-TCU-Plenário). 

O credenciamento é um procedimento amplamente utilizado no âmbito do Sistema 
Único de Saúde e, para o qual o TCU não tem apontado ressalvas quanto à possibilidade 
de sua utilização, a exemplo dos Acórdãos nºs 295/2011-TCU-Plenário, 1.078/2011-TCU-
Plenário, 528/2011-TCU-2ª Câmara, dentre diversos outros. 

 Esse procedimento justifica a inviabilidade de competição pela contratação de 
todos ou a maior oferta de profissionais/serviços para atender a demanda, desde que 
observadas regras objetivas que afastem a parcialidade do gestor na escolha do 
contratado. 

Ainda pelo caráter didático e expresso, é válida a transcrição do Acórdão nº 
352/2016 – Plenário, mediante o qual o TCU determinou que todos os entes federados 
fossem orientados a observar as seguintes diretrizes: 

 
9.1.1. a contratação de entidades para disponibilização de 
profissionais de saúde deve ser precedida de estudos que 
demonstrem as suas vantagens em relação à contratação direta 
pelo ente público, com inclusão de planilha detalhada com a 
estimativa de custos a serem incorridos na execução dos ajustes, 
além de consulta ao respectivo Conselho de Saúde; 
9.1.2. o credenciamento pode ser utilizado para a contratação de 
profissionais de saúde para atuarem tanto em unidades públicas de 
saúde quanto em seus próprios consultórios e clínicas, sendo o 
instrumento adequado a ser usado quando se verifica a 
inviabilidade de competição para preenchimento das vagas, bem 
como quando a demanda pelos serviços é superior à oferta e é 
possível a contratação de todos os interessados, sendo necessário 
o desenvolvimento de metodologia para a distribuição dos serviços 
entre os interessados de forma objetiva e impessoal; 
9.1.3. devem ser realizados estudos que indiquem qual sistema de 
remuneração dos serviços prestados é mais adequado para o caso 
específico do objeto do ajuste a ser celebrado, levando em 
consideração que a escolha da forma de pagamento por tempo, por 
procedimentos, por caso, por capitação [sic] ou a combinação de 
diferentes métodos de remuneração possui impacto direto no 
volume e na qualidade dos serviços prestados à população; 
9.1.4. os processos de pagamento das entidades contratadas devem 
estar suportados por documentos que comprovem que os serviços 



  

 

foram efetivamente prestados – demonstrando o controle da 
frequência dos profissionais, os procedimentos realizados, os 
pacientes atendidos – e que garantam que os impostos, taxas e 
encargos trabalhistas aplicáveis ao caso foram devidamente 
recolhidos; 
9.1.5. não há amparo legal na contratação de mão de obra por 
entidade interposta mediante a celebração de termos de 
compromisso com Oscip ou de instrumentos congêneres, tais como 
convênios, termos de cooperação ou termos de fomento, firmados 
com entidades sem fins lucrativos. 
 
 

Em relação às entidades do terceiro setor a relação é de parceria e, tratando-se da 
contratação de Oscip, haverá a celebração de termo de parceria, devendo ser observado o 
disposto no art. 23 do Decreto nº 3.100/1999, ou seja, a contratação será precedida de 
concurso de projetos. No caso de seleção de parceria com organização da sociedade civil, 
deverá ser observada a Lei nº 13.019/2014, que instituiu o termo de colaboração e o 
termo de fomento, com seleção por meio de chamamento público. 

Por fim, temos ainda a celebração de contrato de gestão com Organizações Sociais. 
Para essa hipótese, a Lei nº 9.637/1998 não prevê a realização de nenhum processo de 
seleção; contudo, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União entende que deve ser 
realizado chamamento público, conforme disposto no Acórdão n º 3.239/2013 - TCU - 
Plenário. 

Como dito acima, uma adequada orientação passaria por um conhecimento mais 
aprofundado sobre o objeto sob consulta; acredito, no entanto, que o leque de opções 
acima é suficiente para um juízo de convencimento do consulente. 

Resposta produzida por Marcelo Souza Rocha, consultor do Instituto Protege, por meio da 
ferramenta Perguntar Protege. 

 

 

PALAVRA FINAL  

O PREENCHIMENTO PASSO A PASSO A PLANILHA DE CUSTOS DA IN 05/2017 
(ALTERADA PELA IN 07/2018) 

Entre as inovações introduzidas pela Instrução Normativa n.º 05/2017, editada pela 
Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MP), está a implantação de novo modelo de planilha de custos e formação de preços 
para contratos de terceirização. Esse modelo sofreu novas alterações, promovidas pela 
IN 07/2018, publicada em 24.09.2018. 

 

http://www.institutoprotege.com.br/consultar-protege/


  

 

Ressalte-se que essa norma se aplica de forma cogente à Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional. Ademais, elas podem ser adotadas a título de 
orientação pelos Estados e Municípios e pelas sociedades de economia mista e empresas  

públicas, bem como pelos órgãos integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, além 
do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União. 

O objetivo do treinamento é capacitar os participantes a elaborar a planilha de custos e 
formação de preços para contratos de terceirização, conforme modelo previsto na 
Instrução Normativa n.º 05/2017, mediante a aprendizagem da origem e fundamento 
normativo e jurisprudencial de cada despesa e metodologia de cálculo, abordando-se, 
inclusive, aspectos polêmicos, com a necessária menção às deliberações relevantes do 
Tribunal de Contas da União e dos Tribunais Superiores atinentes à matéria. 

Durante o treinamento, dar-se-á destaque às inovações introduzidas na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) pela reforma trabalhista promovida pela Lei 13.467/2017, 
especificamente no que diz respeito aos encargos trabalhistas contemplados no modelo 
de planilha da IN 05/2017. 

 

QUEM SOMOS 
Elo Consultoria 
 
Cursos e Treinamentos 
Fundada em 1995, a Elo Consultoria é reconhecida como referência nacional em 
capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de profissionais, líderes e gestores.  
 
Os assuntos abordados em seus treinamentos, tanto em formato EAD quanto nos 
formatos Presencial e In Company, são desenvolvidos por um corpo técnico 
especializado composto por consultores de diversas áreas do conhecimento, dentre elas 
Comunicação, Recursos Humanos, Liderança, Finanças, Logística, Negociação e Vendas. 
 
O quadro de professores da Elo Consultoria é criteriosamente escolhido, composto por 
profissionais e pensadores, comprometidos com a prática. Os instrutores têm em comum 
com a Elo Consultoria, o carinho e esforço de capacitar pessoas, primando pela qualidade 
e efetividade. 
 
Especialmente na área do Direito Administrativo, a Elo Consultoria consolidou o papel 
de protagonista na formação e capacitação de líderes, servidores e gestores públicos que 
buscam melhorar suas práticas em gestão com Cursos e Treinamentos com conteúdo de 
vanguarda.  
 



  

 

A Elo Consultoria já formou milhares de gestores públicos, desenvolveu projetos 
educacionais complexos, participou na elaboração e coordenação de coletâneas de livros 
de autores aclamados, organizou Seminários e Simpósios que perpetuaram o 
conhecimento e atuação científica de Professores e Instrutores.  
 
 
Outros Serviços 

 Locação de Salas de Aula  
Salas de aula equipadas com recursos áudio visuais com capacidade para atender os mais 
variados e complexos eventos. 
 

 Coffee Break Próprio 
Com fabricação própria e sugestão de cardápio balanceado 
 

 Serviços Especializados para Eventos 
Coordenação de Eventos, Recepção, Montagem de Feiras, Decoração de Eventos, Festas e 
Eventos Corporativos 
 


