
 

 

 

 

NOTA TÉCNICA – INFORMATIVA 

 

 

 Após reunião do GT Cirurgias Eletivas, realizado no dia 17/09/2018 na sede da SES/RS, com o 

objetivo de discutir os encaminhamentos da Portaria nº 2.895 de 12 de setembro de 2018 que define, para 

o exercício de 2018, a estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), o COSEMS esclarece: 

1- De acordo com Anexo I da Portaria nº 2.895, o limite financeiro para o estado do Rio Grande do Sul 

é de R$ 13.689.628,47 (treze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais 

e quarenta e sete centavos); 

2- O artigo 4º, § 1º mantém o critério da produção aprovada no ano de 2015; 

3- O Anexo II da mesma portaria traz a relação de procedimentos permitidos para execução; 

4- Os efeitos financeiros desta portaria retroagem para o mês de agosto de 2018, podendo ser 

apresentadas produções a partir daquele mês; 

5- Quando da execução dos recursos estabelecidos pela na 1.294/GM/MS de 25 de maio de 2017, 

Resolução CIB/RS 291/2017 e 422/2017, o estado do Rio Grande do Sul, entre prestadores sob a 

gestão do estado e prestadores sob a gestão dos municípios, executou um total de R$ 

18.520.617,08 (dezoito milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e dezessete reais com oito 

centavos) e a execução se deu efetivamente, em (10) dez meses de produção, sendo então um 

média de R$ 1.852.061,71 por mês; 

6- Considerando que as produções sejam apresentadas a partir de agosto de 2018 e que a execução 

do limite financeiro de mais de 13 milhões para o estado terá que ocorrer até o final de dezembro 

de 2018, teremos 05 (cinco) meses faturar a totalidade do recurso, apresentando então uma média 

mensal de R$ 2.737.925,69 (dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e cinco 

reais e sessenta e nove centavos); 

7- Considerando que a produção do estado do Rio Grande do Sul teria que aumentar 47,83% ao mês 

para que executássemos a totalidade do recurso destinado ao estado, o GT encaminha aprovação 

de Resolução CIB ad referendum deliberando que não haverá rateio entre os municípios e o estado, 

ficando liberada a execução dos recursos até o limite da portaria; 

8- O GT se reunirá periodicamente para acompanhamento das produções informadas através dos 

sistemas do MS; 

9- Os municípios com gestão dos prestadores deverão encaminhar planilha atualizada ao DAHA-

SES/RS, os municípios com gestão apenas da Atenção Básica/Primária à Saúde, deverão encaminhar 

a lista a respectiva Coordenadoria Regional de Saúde – CRS com a lista de espera para as cirurgias. 

 

Porto alegre, 17 de agosto de 2018. 
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