
ORIENTAÇÃO TÉCNICA: 006/2020  

ASSUNTO: Designação de Enfermeiro Credenciado 

através de Inexigibilidade de Licitação, 

com contrato de prestação de serviço 

para ser Responsável Técnico do Pronto 

Atendimento do Município. 

ENCAMINHAMENTO: Ao Prefeito Municipal com cópias à 

Secretária de Saúde e a Coordenadora 

de RH 

PROVIDENCIAS  Recomendação e Providência de 

medidas administrativas. 

 

 

 

 

ORIENTA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A 

RESPEITO DA DESIGNAÇÃO DE ENFERMEIRO 

CREDENCIADO ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO, COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO PARA SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DO 

PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 

 

Considerando as atribuições institucionais contidas na Lei 

Municipal 969/2008, no exercício de sua função a Unidade de Controle Interno 

deve fornecer informações que subsidiem e orientem os procedimentos 

executados pelos gestores e agentes da Administração Pública Municipal vêm, 

por meio desta orientação técnica, dizer o seguinte: 

 

Em síntese, trata-se de orientar a Administração Pública Municipal 

à respeito da designação de Enfermeiro Credenciado através de Inexigibilidade 



de Licitação, com contrato de prestação de serviço para ser Responsável 

Técnico do Pronto Atendimento do município. 

 

Eis o relatório. 

 

1– ANÁLISE JURÍDICA: 

 

Assim colocada a questão, passo à análise da possibilidade a 

pretendida indicação conforme segue: 

 

a) Da Vedação da alínea “b” do parágrafo único do art. 5º da 

Resolução do Cofen nº 509/2016: 

 

Cumpre-me alertar para a norma constante do artigo 5º, parágrafo 

único, alínea “b” da Resolução do Cofen nº 509/2016, que determina in verbis: 

 

“Art. 5º  (...) 

 

Parágrafo Único. O formulário de requerimento de ART, o qual se refere o 

caput deste artigo, deverá vir acompanhando dos seguintes documentos: 

(...) 

b) 1 (uma) cópia da comprovação do vínculo empregatício existente entre a 

empresa/instituição/ensino e o Enfermeiro Responsável Técnico; 

(...)” 

A normativa do COFEN, acima descrita, estabelece a 

necessidade de comprovação de “vínculo empregatício” entre o município e o 

Enfermeiro Responsável Técnico para a concessão da ART. 

 

No caso das Enfermeiras contratadas pelo credenciamento o 

vínculo delas com o Município de Arenápolis/MT é decorrente de licitação com 

fulcro na Lei 8.666/93, ou seja, são prestadoras de serviços, sem vínculo 

empregatício com o município, não estando em conformidade com o que 

prescreve normativa do Conselho Federal de Enfermagem. 

 



2 - CONCLUSÃO: 

 

Diante do exposto, conclui-se pela impossibilidade da designação 

de uma Enfermeira Credenciada para ser a Responsável Técnica pelo Pronto 

Atendimento do Município. 

 

Portanto, recomenda-se a Vossa Senhoria que não efetue tal 

indicação, considerando o que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8429/92) dispõe, em seu art. 11, que constitui ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA aqueles que atentam contra os princípios da administração 

pública, ou seja, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 

 

Neste caso, para suprir tal necessidade, recomenda-se que seja 

feito a designação da servidora efetiva, enfermeira lotada no Pronto 

Atendimento, srª Lara Zampronio Bronholi como “Enfermeira Responsável 

Técnica”, de forma a cumprir o princípio constitucional da eficiência e da 

legalidade. 

 

Arenápolis/MT, 17 de agosto de 2020. 
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