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INTRODUÇÃO 
 

Essa Nota Técnica se propõe a apresentar uma análise da situação atual de 

negociação do CONASS e CONASEMS com o Ministério da Saúde sobre os 

Protocolos de Cooperação entre Entes Públicos – PCE. 

 

ANTECEDENTES 
 

Em Assembléia realizada em outubro de 2007, o CONASS considerou o 

assunto da reformulação do teor do Termo de Compromisso de Gestão entre Entes 

Públicos com a finalidade de adequar o instrumento na perspectiva do Pacto pela 

Saúde. O assunto foi discutido com o CONASEMS, sem chegar a um acordo sobre 

a destinação da transferência dos recursos financeiros federais e por isso foi retirado 

da pauta da reunião da CIT do dia 25 de outubro de 2007. 

Em dezembro de 2008 a Secretaria de Atenção à Saúde, solicitou à 

Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde - CONJUR/MS manifestação acerca do 

Termo de Compromisso entre Entes Públicos, nos seguintes aspectos: 

 “1 - O fato de grande parte dos Termos do país estar prescrita permite ao 

Ministério o remanejamento de recursos com base nesses TCEP”?  

“2 - Em caso negativo, qual a conduta adequada?  

a) restabelecer automaticamente os recursos para os tetos de origem?  

b) aguardar manifestação formal dos interessados, conforme constante na 

NOAS, mesmo que o período para discussão seja superior a 90 dias?”“  

 

Conforme a Nota Técnica CONASS nº. 08/2009 o resumo do parecer da 

Conjur/MS é o seguinte: 

“I - Menciona a aprovação do Termo de Compromisso entre entes públicos pela 

portaria GM/MS 373/02, assim como observa a alteração de nomenclatura do 

mencionado instrumento para Termo de Cooperação entre Entes Públicos - TCEP, 

com o advento da portaria GM/MS 699/06.  

II - Apresenta o conceito de que o TCEP é o instrumento de formalização da 

relação entre gestores quando a unidade pública prestadora do serviço de saúde 
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situada em determinado município, embora sob sua gestão, pertença ao ente 

estadual. Considerou tratar-se de mecanismo que viabiliza a contratação dos 

serviços de saúde ofertados e a respectiva forma de pagamento, visando fixação de 

metas contidas num plano operativo (a ser cumprido pela Secretaria Estadual de 

Saúde) mediante repasse financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde, após a 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde.  

III - Assevera a similaridade entre o documento analisado e os contratos – tido 

sob o âmbito generalista do conceito e por denominar-se Termo de Cooperação, 

menciona o conceito estabelecido pela portaria interministerial (MPOG, MF e MCT) 

127/08 que diz: “Termos de Cooperação é o instrumento de descentralização de 

crédito entre órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, 

para executar programa de governo, envolvendo projeto, atividade, aquisição de 

bens ou evento (...) e sem a exigência de contrapartida.” 

IV - Destacou o conceito de convênio extraído da mesma normativa 

operacional: “... acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos 

financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração 

pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da 

administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, 

entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de programa de 

governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens 

ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.”  

V - Considerou que os termos de cooperação têm interesse pela 

descentralização de crédito sem haver exigência de contraprestação por uma das 

partes, enquanto que o convênio tem por finalidade  a realização de objetivos 

comuns a ambas as partes.  

VI - Constatou que dado aos conceitos apresentados o Termo de Cooperação 

em evidência tem conteúdo de convênio e que, portanto, deve submeter-se aos 

princípios gerais da administração pública, assim como as regras contidas na Lei 

8666/93, o que por via da regra geral permite ao ente federado prejudicado pelo 
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descumprimento contratual a rescisão contratual, sendo-lhe permitido reter os 

créditos decorrentes do acordo.  

VII - Contudo, ressaltou que o “modo normal de extinção” do contrato dar-se-á 

pelo decurso do tempo quando o prazo for determinado ou pela extinção do objeto, 

quando de seu total cumprimento. Extinto o termo, há previsão, quando for do 

interesse das partes, de aditivo, desde que não haja vedação legal para tanto. 

Todavia, observou o parecer, que uma vez extinto o termo por decurso de prazo e 

não havendo dilação em prazo hábil, não há que se exigir prestação e nem 

contraprestação do pactuado.   

VIII – Considerada a vontade geral da minuta do Termo de Cooperação entre 

Entes Públicos, sua cláusula quarta, prevê vigência de 12 meses prorrogáveis por 

até 48 meses – o que possibilitou a distinção de duas hipóteses: a) quando o termo 

estiver prescrito, mas o Estado continua prestando o serviço e o Município continua 

autorizando o repasse de recurso de custeio da prestação de serviços de saúde; e 

b) quando o Termo estiver prescrito e o Estado paralisou a prestação de serviço e o 

recurso originariamente do município continua sendo repassado ao ente estadual.  

Para os casos em que ocorre a primeira hipótese indicou a celebração de termo 

aditivo para a dilação de vigência do TCEP com fundamento na continuidade dos 

serviços públicos. Para os casos em que ocorre a segunda hipótese, não tendo sido 

prorrogado o prazo, o Termo não está vigente, portanto não possui eficácia, o que 

implica que nem Estado e nem Município podem exigir que se cumpra o pactuado.  

IX - Nos casos em que o Estado não forneça mais o serviço, poderá o 

município rescindir unilateralmente o Termo, cancelando junto ao Fundo Nacional de 

Saúde a rescisão do TCEP e a conseqüente invalidação da cessão de crédito. 

Havida manifestação formal e expressa pelo município, o Fundo Nacional de Saúde 

restabelecerá os valores cedidos ao teto de origem, não havendo necessidade de 

observância dos 90 dias previstos pelo TCEP quando se tratar de rescisão não 

amigável (unilateral).  

X - Ponderou não ser alvo de apreciação as formalizações estabelecidas entre 

Estados e Municípios cabendo manifestação somente acerca da parte que vincula o 
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Ministério – ou seja – a cessão de crédito. Para a análise da cessão de crédito 

trouxe à baila o Código Civil que traz exigências quanto ao instrumento de cessão.  

 

Na Assembléia do mês de maio de 2009 o assunto foi apresentado e debatido 

e a Assembléia aprovou que fosse solicitado ao Ministério da Saúde um prazo até 

31 de julho de 2009 para que os estados tivessem algum tempo para finalizar as 

negociações com os municípios no que diz respeito à renovação dos TCEP. 

Na reunião da Câmara Técnica da CIT ocorrida logo em seguida foi discutido 

com o Ministério da Saúde o conteúdo desse parecer e solicitado um prazo até 31 

de julho, que foi concedido.  

Na reunião da CIT realizada no dia 27/08/09 foi aprovado o texto da 

Portaria/GM 161 que foi publicada no dia 21 de janeiro de 2010. (Anexo I). 

 

SITUAÇÃO ATUAL 
 

A Portaria/GM 161 muda o nome do Termo de Cooperação entre Entes 

Públicos – TCEP para Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos – PCEP, e 

define os seguintes pontos: 

- a transferência de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS), relativa ao valor do PCEP, deverá ser feita 

preferencialmente para o Fundo de Saúde do ente que gerencia a 

unidade pública de saúde; 

- a suspensão ou término da transferência dos recursos pelo FNS 

apenas será realizada a partir de sua notificação à Secretaria de 

Atenção à Saúde, por qualquer dos entes partícipes do PCEP, ou pelo 

término da vigência deste, respectivamente; 

- será respeitada a vigência de um ano dos Termos de Compromisso 

entre Entes Públicos em vigor, que poderão ser revistos a qualquer 

tempo, se adequando aos termos desta Portaria. 

 



  | NOTA TÉCNICA | 23 | 2011 

                                                                                                                Brasília, 13 de junho de 2011 

 

6

Os PCEP foram sendo pactuados nos estados ao longo de 2010 e neste 

momento, após um ano de vigência, alguns estados estão em processo de 

negociação com os municípios para a renovação desses Protocolos vêm 

enfrentando algumas dificuldades nesse procedimento, tendo em vista a sua 

complexidade. 

Tendo em vista os questionamentos de alguns gestores estaduais sobre 

uma decisão equivocada do MS/DRAC de informar aos estados que estavam com o 

PCEP vencido que os recursos seriam transferidos aos municípios, diferentemente 

do que está estabelecido na Portaria/GM 161, foi realizada no dia 09/06/11 uma 

reunião de técnicos do Ministério da Saúde/DRAC e SGEP, CONASS e 

CONASEMS de onde foi retirada a seguinte proposta a ser discutida nas 

assembléias e na CIT:  

- o MS/DRAC emitirá um aviso de alerta aos estados um mês antes do término da 

vigência dos PCEP; 

- se o gestor precisar de mais prazo para terminar as negociações com os 

municípios, para renovação do PCEP, deverá solicitar antes do vencimento do 

PCEP; 

- o MS poderá conceder o prazo máximo de 60 dias a contar da data final de 

vigência dos PCEP; 

- após esse prazo, se não for renovado o PCEP, o recurso financeiro que estava 

sendo enviado será suspenso e ficará retido no Fundo Nacional de Saúde 

aguardando a renovação do PCEP para a regularização da transferência. 

A suspensão dos recursos após o vencimento do PCEP, caso não ocorra a 

sua renovação é fato consumado na citada portaria e o Ministério da Saúde 

argumenta que é vedado à administração pública transferir ou realocar recursos 

financeiros sem a existência de um instrumento contratual vigente. 

Dessa forma, caso o CONASS venha a adotar outro entendimento sobre a 

suspensão dos recursos do PCEP é necessário percorrer novamente o caminho da 

negociação no GT de Gestão da CIT e de pactuação na assembléia da CIT. 
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ANEXO 
 
PORTARIA Nº 161, DE 21 DE JANEIRO DE 2010 
 

 

Dispõe sobre o art. 3º da Portaria nº 699/GM, de 30 de março 

de 2006, que versa sobre o Termo de Cooperação entre 

Entes Públicos. 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo 

único do art. 87 da Constituição, e 

 

Considerando a necessidade de formalizar a relação entre gestores do Sistema Único de Saúde, 

quando unidades públicas prestadoras de serviços, situadas no território de um Município, estão sob 

a gerência de determinada Unidade da Federação e gestão de outra; 

 

Considerando a Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 

2006 - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto; 

 

Considerando a Portaria nº 699/GM/MS, de 30 de março de 2006, que regulamenta as Diretrizes 

Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão; 

 

Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define o processo da 

Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, bem como seus objetivos, 

pressupostos, eixos orientadores e produtos; e 

 

Considerando a decisão proferida na 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, no 

dia 27 de agosto de 2009, resolve: 

 

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o art. 3º da Portaria nº 699/GM, de 30 de março de 2006, que versa 

sobre o Termo de Cooperação entre Entes Públicos, ora designado Protocolo de Cooperação entre 

Entes Públicos. 

 

Art. 2º O Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos - PCEP é o instrumento que se destina à 

formalização da relação entre gestores do Sistema Único de Saúde quando unidades públicas de 
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saúde, hospitalares e ambulatoriais especializadas, situadas no território de um Município, estão sob 

gerência de determinada unidade federativa e gestão de outra. 

§ 1º Para fins desta Portaria, conceitua-se gerência, nos termos do Pacto pela Saúde - 2006, como a 

administração de uma unidade ou órgão de saúde que se caracteriza como prestador de serviços no 

Sistema Único de Saúde. 

§ 2º Esta Portaria não se aplica aos hospitais universitários federais. 

 

Art. 3º O PCEP deverá contemplar a definição da oferta e fluxos de serviços, metas qualitativas e 

quantitativas, bem como mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

 

Art. 4º O PCEP deverá conter, na forma do Anexo a esta Portaria, o Plano Operativo Anual relativo a 

cada unidade que o integrarem, exceto em caso de complexos hospitalares. 

Parágrafo único. O Plano Operativo Anual deverá conter: 

I - definição das metas físicas das unidades, atendimentos ambulatoriais, atendimentos de urgência e 

emergência e dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, com os seus quantitativos e fluxos de 

referência e contrarreferência; 

II - definição das metas de qualidade; e 

III - descrição das atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento da gestão. 

 

Art. 5º O Plano Operativo Anual deverá explicitar as metas físicas assumidas pelo gestor, relativas ao 

período de 12 meses, a partir da data de assinatura do PCEP, devendo ser anualmente revistas e 

incorporadas ao PCEP, mediante a celebração de Termo Aditivo. 

 

Art. 6º A transferência de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde (FNS), relativa ao valor 

do PCEP, deverá ser feita preferencialmente para o Fundo de Saúde do ente que gerencia a unidade 

pública de saúde. 

§ 1º Os recursos de custeio de ações e serviços de saúde a serem transferidos serão 

correspondentes, preferencialmente, à realização das metas pactuadas no Plano Operativo Anual e 

não por produção de serviços. 

§ 2º O início da transferência dos recursos pelo FNS, inclusive no caso de alteração de valores, 

ocorrerá a partir do registro das informações do PCEP no quadro nº 04 da Portaria nº 1.097/GM, de 

22 de maio de 2006, a ser encaminhado à Secretaria de Atenção à Saúde pela Comissão 

Intergestores Bipartite. 

§ 3º A suspensão ou término da transferência dos recursos pelo FNS apenas será realizada a partir 

de sua notificação à Secretaria de Atenção à Saúde, por qualquer dos entes partícipes do PCEP, ou 

pelo término da vigência deste, respectivamente. 
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Art. 7º O acompanhamento e a avaliação dos resultados do PCEP devem ser realizados por 

Comissão de Acompanhamento, a ser instituída pelos gestores signatários do PCEP, que se reunirá 

no mínimo trimestralmente, e sempre quando necessário, integrada por representantes paritários 

designados pelas partes envolvidas no PCEP, desempenhando as seguintes competências: 

I - avaliar o cumprimento das metas físicas pactuadas, mediante o acompanhamento dos Planos 

Operativos Anuais; 

II - propor, quando necessário, modificações nas cláusulas do PCEP, desde que não alterem seu 

objeto; e 

III - propor indicadores de avaliação do Plano Operativo Anual. 

 

Art. 8º As divergências na negociação e pactuação do PCEP, nas quais não seja possível acordo 

entre os gestores do Sistema Único de Saúde, serão remetidas à Comissão Intergestores Bipartite. 

 

Art. 9º O documento de orientação para elaboração do PCEP será publicado na forma do Anexo a 

esta Portaria. 

 

Art. 10. Será concedido prazo de até 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Portaria, para 

que os gestores do Sistema Único de Saúde cujos Termos de Compromisso entre Entes Públicos, 

celebrados nos termos da NOAS SUS 01/2002, se encontram com vigência expirada, se ajustem ao 

estabelecido nesta Portaria. 

 

Art. 11. Será respeitada a vigência de um ano dos Termos de Compromisso entre Entes Públicos em 

vigor, que poderão ser revistos a qualquer tempo, se adequando aos termos desta Portaria. 

 

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 



  | NOTA TÉCNICA | 23 | 2011 

                                                                                                                Brasília, 13 de junho de 2011 

 

10

ANEXO 
 

Orientações para elaboração do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos 
 

I - OBJETO 
1. O objeto do PCEP é formalizar a cooperação entre os entes públicos na prestação de serviços de 

saúde e respectiva remuneração para as unidades públicas de saúde, hospitalares e ambulatoriais 

especializadas, situadas no território de um Município, que estão sob a gerência de determinada 

esfera administrativa e gestão de outra, definindo o papel da unidade no sistema municipal e 

locorregional, o perfil dos serviços a serem ofertados através das metas físicas e qualitativas, de 

acordo com as necessidades de saúde da população, bem como os mecanismos de 

acompanhamento e avaliação. 

 

2. Devem integrar o PCEP na forma de anexo: 

a) relação das unidades de saúde e sua respectiva programação orçamentária; e 

b) Plano Operativo Anual de cada unidade relacionada no item acima. 

 

II - PLANO OPERATIVO ANUAL 
1. A execução do Plano Operativo Anual de cada unidade que compõe o PCEP contempla o seu 

papel no planejamento municipal e locorregional de acordo com a abrangência dos Municípios a 

serem atendidos e o perfil dos serviços a serem oferecidos, previamente definidos no Plano Diretor 

de Regionalização e na Programação Pactuada Integrada do Estado. 

 

2. O Plano Operativo Anual deverá conter as metas físicas assumidas pela Secretaria relativas ao 

período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do PCEP, devendo ser anualmente 

revistas e incorporadas ao PCEP, mediante a celebração de Termo Aditivo. 

 

3. As metas físicas poderão sofrer variações no decorrer do período, observando-se o limite mensal 

de 10% (a maior ou a menor), sem alteração no valor financeiro, verificados o fluxo da clientela e as 

características da assistência, tornando-se necessário que o ente federado responsável pela gestão e 

o ente responsável pela gerência da unidade promovam as respectivas alterações. 

 

III - COMPETÊNCIAS 
1. Compete ao ente que detiver a gestão da unidade: 

a) exercer o controle e a avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem 

realizados na unidade de saúde, bem como monitorar as unidades de saúde constantes do Anexo I 

na execução do Plano Operativo Anual; 
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b) processar o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH), ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a estes; 

c) alimentar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou outro sistema de informações 

que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou em 

complementação a este. No cadastro da Unidade de Saúde que for objeto de PCEP, devem constar, 

em campo específico, informações relativas ao termo firmado; 

d) encaminhar os atendimentos, exceto de urgência e emergência, incluindo as cirurgias eletivas, 

através da Central de Regulação, a partir do momento de sua implantação; 

e) analisar os Relatórios Mensais e Anuais enviados pelo gerente e dos dados disponíveis no SIA e 

no SIH; 

f) acompanhar e avaliar de forma permanente o grau de consecução das metas; e 

g) realizar auditorias operacionais. 

 

2. Compete ao ente que detiver a gerência da unidade: 

a) alimentar o Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI) e o Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH), ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) que os substitua ou complemente; 

b) apresentar à Secretaria Municipal de Saúde - SMS ou à Secretaria de Estado da Saúde -SES o 

Relatório Mensal até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, as faturas e 

os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; 

c) apresentar ao ente gestor o Relatório Anual até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao 

término do período de 12 (doze) meses, incluindo informações relativas à execução do PCEP com a 

apropriação por unidade de saúde; 

d) apresentar ao ente gestor as informações constantes do Plano Operativo Anual, relativas a cada 

uma das unidades que compõem o PCEP; 

e) disponibilizar todos os serviços das unidades de saúde que integram o PCEP na Central de 

Regulação, considerando a abrangência do complexo regulador, a partir do momento de sua 

implantação; 

f) cumprir, através das unidades de saúde que integram o PCEP, o Plano Operativo Anual, conforme 

estabelecido; e 

g) garantir o atendimento dos serviços de urgência e emergência, de acordo com o perfil da unidade. 

 

3. Compete a ambas as partes: 

a) elaborar o Plano Operativo Anual de acordo com a Programação Pactuada Integrada; 

b) promover as alterações necessárias no Plano Operativo Anual, sempre que a variação das metas 

físicas e consequentemente o valor mensal ultrapassar o limite de 10%; 



  | NOTA TÉCNICA | 23 | 2011 

                                                                                                                Brasília, 13 de junho de 2011 

 

12

c) informar ao Ministério da Saúde, quando houver alteração dos recursos financeiros até o dia 25 do 

mês anterior à competência em que vigorará o novo valor, conforme o estabelecido nos artigos 9º e 

10, da Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006; e 

d) analisar os Relatórios Mensais e Anuais, comparando as metas com os resultados alcançados e 

com os recursos financeiros repassados. 

 

IV - RECURSOS FINANCEIROS 
1. Os recursos anuais para a execução do PCEP serão repassados diretamente pelo Fundo Nacional 

de Saúde, em duodécimos mensais, ao Fundo de Saúde do ente federativo definido de acordo com a 

pactuação prevista no PCEP. 

2. A Secretaria de Estado de Saúde e/ou a Municipal de Saúde adotarão as medidas necessárias 

para garantir o repasse dos recursos que garantam o funcionamento das unidades. 

3. O início da transferência dos recursos pelo FNS, inclusive no caso de alteração dos valores, 

ocorrerá a partir do registro das informações do PCEP no quadro nº 04 da Portaria nº 1.097/GM, de 

22 de maio de 2006, a ser encaminhado à Secretaria de Atenção à Saúde pela Comissão 

Intergestores Bipartite. 

4. A suspensão ou término da transferência dos recursos pelo FNS apenas será realizada a partir de 

sua notificação à Secretaria de Atenção à Saúde, por qualquer dos entes partícipes do PCEP, ou pelo 

término da vigência deste, respectivamente. 

 

V - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. O acompanhamento e a avaliação dos resultados do PCEP serão realizados por uma Comissão de 

Acompanhamento, a ser composta pelas partes, que designarão, de forma paritária, um ou mais 

técnicos. 

2. Essa Comissão reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente, para realizar o acompanhamento dos 

Planos Operativos Anuais, avaliando o cumprimento das metas físicas pactuadas, podendo propor, 

modificações nas cláusulas do PCEP, desde que essas não alterem seu objeto, bem como propor 

novos indicadores de avaliação no Plano Operativo Anual. 

3. Deverá reunir-se também, sempre que os limites físicos e financeiros forem superados, para 

avaliar a situação e propor as alterações necessárias no PCEP. 

 

VI - ALTERAÇÕES 
 

1. As partes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, alterar o PCEP e os Planos Operativos, 

com exceção do seu objeto, mediante a celebração de Termo Aditivo. 

2. O volume de recursos repassados em cumprimento ao objeto desse Termo poderá ser alterado, de 

comum acordo, nas seguintes hipóteses: 



  | NOTA TÉCNICA | 23 | 2011 

                                                                                                                Brasília, 13 de junho de 2011 

 

13

a) variações nas metas físicas e consequentemente no valor global mensal superiores aos limites 

estabelecidos e que impliquem alterações financeiras; 

b) alteração, a qualquer tempo, das cláusulas desse Termo ou do Plano Operativo Anual, que 

impliquem novos valores financeiros; e 

c) revisão anual do Plano Operativo. 

 

VII - INADIMPLÊNCIA 
1. Para eventuais disfunções havidas na execução desse Termo, o valor relativo ao repasse 

estabelecido na programação financeira constante poderá, mediante comunicado oficial ao ente 

responsável pela gerência das(s) unidades(s), ser alterado pelo ente responsável pela gestão, total 

ou parcialmente, nos seguintes casos: 

a) não cumprimento do PCEP, atestado pela Comissão de Acompanhamento; 

b) fornecimento, pela gerência, de informações incompletas, extemporâneas ou inadimplentes nos 

formatos solicitados pela gestora, obstaculização da avaliação, da supervisão ou das auditorias 

operacionais realizadas por órgãos de qualquer nível de gestão do SUS e na falta da apresentação 

dos Relatórios Mensais e Anuais; e 

c) não alimentação dos sistemas de informação. 

 

VIII - CASOS OMISSOS E CONTROVERSOS 
1. As divergências na elaboração e na execução do PCEP, para as quais não seja possível acordo 

entre os gestores, serão remetidas às instâncias de pactuação do SUS, conforme o artigo 15 da 

Portaria nº 699/GM, de 30 de março de 2006. 

2. O PCEP deve ser celebrado mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das 

solenidades do § 1º do artigo 654 do Código Civil, para fins de a cessão de crédito constituir-se eficaz 

em relação a terceiros. 

 


