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Manual para contratação dos serviços de saúde em Minas Gerais

1. Introdução
O Manual para a Contratação de Serviços Assistenciais sob Gestão do Estado de
Minas Gerais foi instituído em 2007, a partir do redesenho do processo de credenciamento e contratação dos serviços assistenciais sob gestão do Estado de Minas Gerais,
com a revisão das normas e fluxos existentes, por meio de uma discussão ampla e participação de todos os setores envolvidos.
Com o passar dos anos, algumas alterações foram propostas e implementadas no
processo de trabalho diário. Entretanto, a fim de se alcançar resultados mais relevantes
e efetivos, bem como contribuir para a formação das Redes de Atenção à Saúde, tomou-se por princípio; reescrever o Manual.
Os contratos são instrumentos relevantes na gestão pública de qualidade. Além
de objetivarem solidez jurídica por meio da pactuação de direitos e obrigações recíprocos entre as partes, são importantes mecanismos de gestão, controle e acompanhamento dos serviços contratados. Somando-se a isso, consolidam a parceria entre o
Estado e os Municípios e/ou instituições prestadoras de serviços.
Quando relacionamos a estruturação dos serviços assistenciais aos contratos,
sob o ponto de vista gerencial e assistencial, as dimensões territoriais e os contrastes
socioeconômicos do estado de Minas Gerais ampliam o desafio na implantação dos
instrumentos de gestão.
Sob este contexto, a fim de se contratar prestadores de serviços de saúde mais
eficientes, pretende-se estabelecer critérios de qualidade como parte dos requisitos
exigidos no Chamamento Público. Inicialmente esses critérios serão adotados para a
contratação dos serviços mais solicitados pelos gestores municipais. A ampliação desses critérios para todos os serviços é um desafio a ser alcançado, em parceria com a
Superintendência de Redes de Atenção à Saúde. Isso determinará um avanço na contratação de serviços assistenciais nos municípios que estão sob gestão do Estado.
Logo, este novo Manual retrata o processo evolutivo que a SES-MG vem atravessando nos últimos anos, buscando constantemente uma gestão pública de qualidade
e um equilíbrio entre a legalidade e a melhoria da assistência ao usuário do SUS-MG.
Elisabete Costa Reis Dutra
Superintendente de Contratação de Serviços de Saúde – SCSS
Subsecretaria de Regulação em Saúde – SUBSREG
Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais
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2. OBJETIVOS
Estabelecer requisitos e critérios a serem adotados pela SES-MG; para a formação
de sua rede de serviços assistenciais, bem como os procedimentos para a formalização dos contratos assistenciais à saúde, observando a legislação vigente;
Definir claramente as responsabilidades e competências de todos os atores envolvidos no processo de credenciamento/contratação de serviços assistenciais sob gestão estadual;
Promover a integração das áreas envolvidas com o credenciamento/contratação de
serviços para o SUS;
Reorganizar e normatizar os procedimentos internos da SES-MG, buscando a descentralização de ações e maior responsabilização das Superintendências/Gerências Regionais de Saúde;
Buscar cobertura contratual para todos os procedimentos pagos pela Secretaria de
Estado de Saúde, possibilitando efetivo controle;
Tornar o processo de credenciamento/contratação de serviços assistenciais sob gestão estadual mais ágil, com a redução do prazo para a formalização dos contratos;
Padronizar a forma de contratação, buscando segurança jurídica, bem como o controle eficiente da execução, acompanhamento e gestão dos contratos formalizados.w
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3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Secção II - Da Saúde (artigo 199);
Lei Federal n° 8.080/1990 (artigos. 4° e 24), que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências;
Lei Federal n° 8.666/1993, que Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências;
Lei Federal nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências;
Lei Complementar 141/2012, que regulamenta o § 3º do artigo 198 da Constituição
Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três)
esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de
1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Decreto Federal nº 6.017/2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005,
que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos;
Decreto Federal n° 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Decreto Estadual n° 44.425/2006, que estabelece normas para o credenciamento
de prestadores de serviços médico-hospitalares e odontológicos pela SES;
Decreto Estadual nº 44.692/2007, que exclui os prestadores de serviços médico-hospitalares e odontológicos da incidência do Decreto nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006;
Decreto Estadual n° 45.468/2010, que dispõe sobre as normas de transferência,
controle e avaliação das contas de recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde;
Portaria GM/MS n° 1.034/2010, que dispõe sobre a participação complementar das
instituições privadas de assistência à saúde no âmbito do SUS;
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Portaria GM/MS n° 3.390/2013, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar
(PNHOSP) no âmbito do SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do
componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
Portaria GM/MS n° 3.410/2013, que estabelece as diretrizes para a Contratualização
de hospitais no âmbito do SUS em consonância com a Política Nacional de Atenção
Hospitalar (PNHOSP);
Portaria GM/MS n° 142/2014, que institui no âmbito do SUS, o Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar (IGH), de que trata a Portaria n° 3.410/GM/MS;
Resolução SES-MG n° 3.577/2012, que dispõe sobre o processo de credenciamento
dos serviços dos Consórcios Intermunicipais de Saúde;
Resolução SES-MG n° 3392/2012, que aprova as normas gerais de acompanhamento, controle e avaliação dos Termos de Contratualização relativos aos Programas
de Reestruturação dos Hospitais Filantrópicos e de Ensino no âmbito do SUS, em
municípios sob Gestão Estadual;
Resolução SES-MG n° 3.903/2013, que aprova os procedimentos para remanejamentos, alteração cadastral do tipo de gestão, contratação, processamento da produção e do pagamento dos Consórcios, previstos no artigo 5° da Resolução SES-MG
n° 3.577 de 26 de dezembro de 2012;
Resolução SES-MG nº 4.258/2014, que institui o sistema de controle interno da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e dá outras providências.
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4. PRINCÍPIOS PARA A CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM
MINAS GERAIS
A legislação federal (Constituição Federal de 1988 e Lei 8.080/1990) aplicável à
contratação dos serviços de saúde dispõe sobre a participação da iniciativa privada no
SUS de forma complementar, desde que seja esgotada toda a capacidade da rede pública federal, estadual e municipal (JABOUR, 2012).
Em Minas Gerais, a capacidade da rede pública encontra-se esgotada em muitas
regiões. Dessa forma, torna-se necessária a contratação de instituições privadas no
SUS, com a finalidade de promover a prestação continuada de serviços de saúde à população (LEITE et al., 2010).
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 199, §1°, determina que “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”. Diante desta prerrogativa, e da evolução do processo de descentralização política e administrativa do SUS,
as Secretarias de Saúde, em cada nível de gestão, passaram a ser responsáveis pela
contratação, cadastro, controle e avaliação dos prestadores privados de saúde (LEITE
et al. 2010).
Dessa forma, a SES-MG formaliza contratos de direito público com as instituições privadas que estão situadas em municípios que não possuem gestão sobre
seus prestadores de serviços de saúde, cujo objeto é a prestação da assistência à
saúde de média e alta complexidade aos usuários do SUS (JABOUR, 2012). Estes
municípios ainda não apresentam autonomia para a realização da contratação dos
serviços de saúde no seu território.
Nos casos dos municípios de Minas Gerais que possuem gestão sobre seus
prestadores de serviços de saúde, a contratação é realizada pelo próprio município e
a SES-MG participa apenas do processo de credenciamento/habilitação em relação
aos serviços de alta complexidade, analisando a viabilidade do pleito e encaminhando documentação específica ao Ministério da Saúde, se for o caso (JABOUR, 2012).
Um contrato pode ser definido como um “acordo voluntário entre duas ou mais
entidades no qual elas se comprometem a assumir, renunciar ou a fazer ou não
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determinadas coisas” (PERROT, 1997). Os contratos geram efeitos jurídicos para ambas
as partes, ou seja, criam direitos e obrigações recíprocos para contratante e contratado
(JABOUR, 2012).
O contrato de direito público ou contrato administrativo, previsto na legislação
como modalidade de instrumento jurídico a ser utilizado para a contratação das
entidades privadas, pode ser definido como um ajuste que a Administração Pública
firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração
(MEYRELLES, 2007).
O contrato administrativo exige licitação prévia que é dispensável ou inexigível
em alguns casos previstos em lei. A licitação é o processo no qual a administração pública escolhe a proposta mais vantajosa para a contratação do seu interesse, seja no
que diz respeito ao melhor preço ou em relação às diferentes técnicas empregadas. O
artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 prevê que a licitação será inexigível quando houver impossibilidade jurídica de se instalar competição entre os eventuais contratantes, quer
pela natureza do negócio, quer pelos objetivos sociais da administração, sendo que
seria inútil licitar o que não é passível de competição por preço, qualidade ou técnica,
como é o caso dos serviços de saúde do SUS (JABOUR, 2012).
Segundo recorrente posição do TCU (2010, [s.p.]), Acórdão nº 351/2010-Plenário,
“embora não esteja previsto nos incisos do art. 25 da Lei n. 8.666/1993, o credenciamento tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência como hipótese de inexigibilidade inserida no caput do referido dispositivo legal”. A inviabilidade de competição
“configura-se pelo fato de a Administração dispor-se a contratar todos os que tiverem
interesse e que satisfaçam as condições por ela estabelecidas”.
No caso específico de procedimentos tabelados e regulados pela Programação Pactuada e Integrada (PPI), são formalizados contratos entre a SES-MG e seus
prestadores privados de serviços de saúde, através da inexigibilidade de licitação,
justamente pela inviabilidade de competição decorrente da permissibilidade de
contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições estabelecidas na legislação e no edital. Sendo assim, ocorre um processo de credenciamento de prestadores, visando à contratação dos serviços de saúde necessários em
determinado território, por meio de um Chamamento Público (JABOUR, 2012). Essas
contratações são custeadas com recursos federais oriundos da mencionada PPI.
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Importante salientar que para a contratação de entidades públicas, o processo
de credenciamento de prestadores por meio de Chamamento Público é dispensável, já
que estas entidades integram e constituem o SUS, conforme artigo 198 da Constituição
Federal de 1988. Assim, a contratação dessas instituições poderá ser feita após apresentação e comprovação de regularidade da documentação estipulada nas legislações
pertinentes.
Para o repasse de recurso estadual em atendimento a Programas, Projetos ou
Ações de Saúde Pública é necessária a publicação de Resolução Estadual, aprovada
por Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-SUS-MG) e a formalização
de instrumentos jurídicos nos preceitos do Decreto Estadual nº 45.468/10 via Sistema
GEICOM (Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas).

5. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
EM MINAS GERAIS
Diante da inviabilidade de competição, a SES-MG adota o credenciamento como
procedimento para a contratação dos prestadores privados de serviços de saúde, de
forma complementar ao SUS.
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Desde 1995, o Tribunal de Contas da União reconhece a figura do credenciamento, de forma a privilegiar a isonomia, com ampla participação dos interessados,
in verbis:
“... no sistema de credenciamento, quando realizado com a devida
cautela, assegurado tratamento isonômico aos interessados na
prestação dos serviços e negociando-se as condições de atendimento, obtém-se uma melhor qualidade dos serviços além do menor preço, podendo ser adotado sem licitação, amparado no art. 25
da Lei nº 8.666/93”. (TCU, 1995, [s.p.])

Nesse mesmo sentido, o credenciamento é o procedimento administrativo que
visa à contratação de prestadores de serviços, mediante requisitos estabelecidos previamente no edital de convocação, quando determinado serviço público necessita ser
prestado por uma pluralidade de contratados simultaneamente (TCE-MG, 2011).
Ainda releva mencionar o Acórdão 1.215/2013 – Plenário proferido pelo Tribunal de
Contas da União (2013, [s.p.]), de forma que, in verbis:
(1) os serviços de saúde no âmbito do SUS devem ser prestados
diretamente pelo Poder Público. Se este não tem capacidade de
fazê-lo integralmente, recorre-se a entidades sem fins lucrativos e
filantrópicas e, em último lugar, às empresas comerciais;
(2) A compra de serviços de saúde pelo SUS junto a instituições
privadas com ou sem fins lucrativos deve ser realizada mediante
contrato administrativo;
(3) É 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.

Sendo assim, o processo de credenciamento/contratação na SES-MG se dá em
quatro etapas:
1. Estudo de viabilidade/consulta prévia;
2. Seleção e habilitação do prestador;
3. Instrução processual;
4. Contratação dos serviços.
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5.1. ESTUDO DE VIABILIDADE/CONSULTA PRÉVIA
O estudo de viabilidade/consulta prévia é o momento no qual os Gestores Municipais de Saúde dos municípios que não possuem gestão sobre seus prestadores
de serviços de saúde, manifestam à SES-MG, por meio de documentação específica,
o interesse de que seja contratado em seu município um serviço de saúde (média ou
alta complexidade), considerando seus vazios e necessidades assistenciais. Nessa
fase verifica-se a possibilidade da contratação sob o ponto de vista assistencial e
financeiro.
a) Formulários I e II
Para iniciar o estudo de viabilidade/consulta prévia, é necessário que o Gestor
Municipal de Saúde preencha os formulários I e II, disponíveis no sítio eletrônico da
SES-MG (www.saude.mg.gov.br). Em seguida, esses formulários devem ser encaminhados ao Núcleo de Regulação (NR) das SRS/GRS às quais o município está vinculado. Os
formulários deverão ter todos os seus campos preenchidos além de serem assinados,
datados e carimbados pelo Gestor Municipal de Saúde.
MUNICÍPIO/GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE

PROVIDENCIA FORMULÁRIOS I E II


ENCAMINHA FORMULÁRIOS I E II PARA O NR-SRS/GRS

O Formulário I tem como objetivo solicitar e justificar a necessidade assistencial
da contratação do serviço pleiteado.
O Formulário II tem como objetivo quantificar e fazer uma previsão financeira
dos serviços pleiteados. Importante ressaltar que nos formulários não deverão constar
nome ou direcionamento de prestador, pois na fase de estudo de viabilidade/consulta
prévia ainda não ocorreu sua seleção. Dessa forma, deve ser pleiteado o serviço de saúde e não um prestador específico.
Os modelos dos Formulários I e II encontram-se no Anexo I deste Manual.
b) Validação do Formulário II
Após o recebimento dos Formulários I e II, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS
deverá providenciar a validação do formulário II pela Diretoria de Gestão de Contratos em Serviços de Saúde/Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde/
Subsecretaria de Regulação em Saúde (DGCSS/SCSS/SUBSREGS) por meio do e-mail
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<dir.gescont@saude.mg.gov.br>. Para a validação do Formulário II, a DGCSS/SCSS/
SUBSREGS segue a metodologia abaixo:
a) Verifica-se o recurso total mensal disponível na PPI do município pleiteante para o
grupo e subgrupo dos serviços objeto do Estudo de viabilidade/consulta prévia, por
meio do sítio eletrônico da PPI.
b) Desse valor subtrai-se a média da produção das entidades públicas do município
pleiteante, nos últimos doze meses disponíveis no TabWin.
c) Do valor encontrado, subtrai-se ainda os valores mensais dos contratos vigentes
existentes no município pleiteante.
d) O valor final encontrado resulta na disponibilidade financeira mensal estimada para
os serviços pleiteados, sendo então validados os quantitativos físicos e financeiros
constantes no Formulário II.
Essa validação é imprescindível antes da continuidade do estudo de viabilidade/
consulta prévia, pois por meio dela será possível verificar a real viabilidade financeira do
município, de acordo com os recursos PPI disponíveis.
No caso de não haver disponibilidade financeira, o município pleiteante poderá tomar providências em relação ao remanejamento de teto financeiro da PPI, ou ainda, caso
seja comprovada a necessidade assistencial no território, a Superintendência de Redes
de Atenção à Saúde/Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde (SRAS/SUBSPAS)
poderá solicitar aporte de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, a fim de se
concretizar a contratação, quando da emissão do seu parecer técnico, por meio do Formulário IV.
SRS/GRS (NÚCLEO DE REGULAÇÃO)

RECEBE OS FORMULÁRIOS I E II


SOLICITA VALIDAÇÃO DO FORMULÁRIO II PELA DGCSS

c) Planilha de remanejamento
Caso seja necessário o remanejamento de teto financeiro para a realização da
contratação, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS, adstrito ao município do pacto proposto, deverá providenciar planilha de remanejamento, conforme modelo constante no
Anexo II deste Manual, a qual deverá ser anexada junto ao Formulário II. A planilha deverá ser datada, assinada e carimbada por todos os Gestores Municipais envolvidos no
remanejamento do teto. Simultaneamente, o Gestor Municipal de Saúde do município
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de origem do recurso em questão deverá solicitar o remanejamento eletrônico por meio
do SusFácil.
Os quantitativos físicos e financeiros constantes na planilha de remanejamento
são definidos a partir de uma análise da PPI dos municípios do pacto atual e do pacto
proposto, realizada por grupo e subgrupo.
Importante salientar que a planilha de remanejamento também deverá ser validada pela DGCSS/SCSS/SUBSREGS por meio do e-mail <dir.gescont@saude.mg.gov.br>.
A validação da planilha de remanejamento consiste em verificar se os quantitativos constantes nesse documento encontram-se realmente disponíveis na PPI do município do pacto atual e se estes não estão comprometidos em contratos vigentes.
Caso o recurso a ser remanejado esteja comprometido em contratos vigentes, a
DGCSS/SCSS/SUBSREGS deverá informar a situação no e-mail de validação. A partir
disso, a SRS/GRS e o Gestor Municipal de Saúde do município do pacto atual deverão
tomar providências para adequação dos valores dos contratos vigentes, respeitando os
critérios dispostos na Nota Técnica SCSS nº 01/2012.
O remanejamento somente será efetivado após publicação do contrato e informe através de e-mail pela DGCSS/SCSS/SUBSREGS à Diretoria de PPI/ Superintendência de Programação Assistencial/Subsecretaria de Regulação em Saúde (DPPI/
SPA/SUBSREGS) para providências cabíveis quanto à concretização do remanejamento eletrônico.
SRS/GRS (NÚCLEO DE REGULAÇÃO)

PROVIDENCIA PLANILHA DE REMANEJAMENTO, SE FOR O CASO


SOLICITA VALIDAÇÃO DA PLANILHA DE REMANEJAMENTO PELA DGCSS


APÓS PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, DGCSS ENCAMINHA ATRAVÉS DE E-MAIL INFORME À DPPI
PARA EFETIVAÇÃO DO REMANEJAMENTO ELETRÔNICO

d) Formulário III
Em seguida à validação do Formulário II, e se for o caso à validação da planilha de
remanejamento, o Formulário III, disponível no site da SES-MG (www.saude.mg.gov.br),
deverá ser providenciado pelo Núcleo de Regulação da SRS/GRS junto ao Núcleo de
Atenção à Saúde da SRS/GRS. O Formulário III tem como objetivo fornecer dados assistenciais que possam subsidiar tecnicamente a contratação dos serviços pleiteados.
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Este deverá ser assinado, datado e carimbado pelo técnico responsável pelo preenchimento dos dados e pelo Coordenador do Núcleo de Regulação da SRS/GRS.
O modelo do Formulário III está presente no Anexo III deste Manual.
SRS/GRS (NÚCLEO DE REGULAÇÃO E NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE)


PROVIDENCIA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO III

e) Ciência/conhecimento da CIR ou CIRA
O Núcleo de Regulação da SRS/GRS deverá encaminhar toda a documentação supramencionada (Formulário I, Formulário II, e-mail da DGSS/SCSS/SUBREGS validando
o Formulário II, planilha de remanejamento com e-mail de validação da DGSS/SCSS/
SUBREGS, se for o caso, e Formulário III) para ciência/conhecimento da Comissão Intergestores Regional (CIR) ou da Comissão Intergestores Regional Ampliada (CIRA).
Caso o pleito envolva serviços de média complexidade, a documentação deverá ser
encaminhada para a CIR; caso envolva serviços de alta complexidade, a documentação
deverá ser encaminhada para a CIRA.
A Coordenação da CIR ou da CIRA, conforme o caso, deverá emitir um ofício de
ciência/conhecimento, conforme modelo constante no Anexo IV deste Manual. Este
ofício deverá ser encaminhado ao Núcleo de Regulação da SRS/GRS juntamente com
toda a documentação que foi recebida previamente.
Ressalta-se que nesse momento ainda não é feita nenhuma pactuação e o ofício
de ciência/conhecimento não necessita ser encaminhado à Secretaria Executiva da
CIB/SUS para ciência ou homologação.
SRS/GRS (NÚCLEO DE REGULAÇÃO)

CONSOLIDA FORMULÁRIO I + FORMULÁRIO II + E-MAIL DE VALIDAÇÃO DO FORMULÁRIO II +
PLANILHA DE REMANEJAMENTO COM E-MAIL DE VALIDAÇÃO, SE FOR O CASO + FORMULÁRIO III


ENCAMINHA PARA CIR OU CIRA PARA CIÊNCIA/CONHECIMENTO E EMISSÃO DE OFÍCIO

f) Instrução e encaminhamento do processo de estudo de viabilidade/consulta
prévia
O Núcleo de Regulação da SRS/GRS deverá instruir o processo de estudo de viabilidade/consulta prévia com toda a documentação, conforme a seguir:
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Formulário I;
Formulário Ii;
Planilha de Remanejamento (Se for o caso)
E-mail de Validação do Formulário Ii e da Planilha de Remanejamento (Se for o caso);
Formulário Iii;
Ofício de Ciência/Conhecimento Emitido pela Coordenação da Cir ou Cira;
Memorando de Encaminhamento do Processo de Estudo de Viabilidade / Consulta
Prévia à Diretoria de Formalização de Contratos de Serviços e Programas de Saúde
/ Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde / Subsecretaria de Regulação em Saúde (DFCSPS/SCSS/SUBSREGS), Devidamente Assinado pelo Coordenador do Núcleo de Regulação da SRS/GRS;
O processo de estudo de viabilidade/consulta prévia deverá ser numerado e organizado na sequência disposta acima.
Ressalta-se que cada um dos documentos do estudo de viabilidade/consulta terá
validade de, no máximo, um ano.
O processo deverá ser encaminhado à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS para providências cabíveis, com toda a documentação dentro da validade.
g) Formulário IV
Após recebimento do processo de estudo de viabilidade/consulta prévia, a
DFCSPS/SCSS/SUBSREGS deverá encaminhá-lo à SRAS/SUBSPAS para análise e
parecer técnico quanto à viabilidade da contratação por meio do Formulário IV. O parecer técnico deverá ser fundamentado nos parâmetros de necessidade assistencial
e de qualidade, bem como nas legislações vigentes. Havendo necessidade de aporte
de recurso financeiro, o Parecer Técnico Conclusivo deverá conter o valor do recurso a
ser solicitado ao Ministério da Saúde para fins da contratação pleiteada.
O Formulário IV deverá ser datado, assinado e carimbado pelo técnico responsável pelo seu preenchimento e pelo Coordenador da área assistencial a qual o processo
foi encaminhado, de acordo com o(s) tipo(s) de serviço(s) solicitado(s).
O modelo do Formulário IV encontra-se no Anexo V deste Manual.
A SRAS/SUBSPAS deverá retornar o processo de estudo de viabilidade/consulta
prévia, constando o Formulário IV, à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS.
Caso o parecer técnico, por meio do Formulário IV, tenha sido favorável, a DFCSPS/SCSS/SUBSREGS irá providenciar o chamamento público por meio da publicação do aviso de credenciamento.
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Caso o parecer tenha sido desfavorável, a DFCSPS/SCSS/SUBSREGS irá devolver
o processo de estudo de viabilidade/prévia consulta à SRS/GRS para que ela notifique
o Gestor Municipal interessado e arquive a documentação correlata.
SRS/GRS (NÚCLEO DE REGULAÇÃO)

ENCAMINHA PROCESSO DE ESTUDO DE VIABILIDADE/CONSULTA PRÉVIA À DFCSPS/
SCSS/SUBSREGS


DFCSPS/SCSS/SUBSREGS ENCAMINHA PROCESSO DE ESTUDO DE VIABILIDADE/CONSULTA
PRÉVIA À SRAS/SUBSPAS PARA ANÁLISE E PARECER POR MEIO DO FORMULÁRIO IV


DRA/SRAS/SUBSPAS DEVOLVE PROCESSO DE ESTUDO DE VIABILIDADE/CONSULTA PRÉVIA COM
FORMULÁRIO IV ANEXADO À DFCSPS/SCSS/SUBSREGS

* CASO O PARECER TENHA SIDO FAVORÁVEL POR MEIO DO FORMULÁRIO IV:
DFCSPS/SCSS/SUBSREGS PROVIDENCIA O CHAMAMENTO PÚBLICO
(AVISO DE CREDENCIAMENTO)

* CASO O PARECER TENHA SIDO DESFAVORÁVEL POR MEIO DO FORMULÁRIO IV:
DFCSPS/SCSS/SUBSREGS DEVOLVE PROCESSO DE ESTUDO DE VIABILIDADE/CONSULTA PRÉVIA À
SRS/GRS (NÚCLEO DE REGULAÇÃO)






SRS/GRS (NÚCLEO DE REGULAÇÃO)

NOTIFICA O GESTOR MUNICIPAL E ARQUIVA DOCUMENTAÇÃO
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5.2. SELEÇÃO E HABILITAÇÃO DO PRESTADOR
A seleção e a habilitação dos prestadores de serviços de saúde serão realizadas
através do instituto do credenciamento, por meio de chamamento público. O chamamento público é o procedimento em que o Estado informa a todos os prestadores localizados em determinado território seu interesse em contratar serviços de saúde, pelos
valores definidos na tabela SUS. Para isso será publicado um Edital de Chamamento
Público. Os prestadores de saúde interessados deverão atender a todos os requisitos
estipulados no Edital, apresentando toda a documentação solicitada à respectiva SRS/
GRS no prazo estipulado no referido documento. O Edital utilizado pela SES-MG, consta
no Anexo VI deste Manual.
O Edital de Chamamento Público, juntamente com sua publicação, deverá ser
anexado pela DFCSPS/SCSS/SUBSREGS ao processo de estudo de viabilidade/consulta prévia, o qual deverá ser devolvido à SRS/GRS, após a publicação do Edital, para
continuidade da etapa seguinte: a seleção e habilitação do prestador.
A seleção e a habilitação dos prestadores deverão ocorrer IMPRETERIVELMENTE de
acordo com a regras dispostas no Edital de Chamamento Público (Anexo VI deste Manual).
Após publicação, pela SRS/GRS, do Resultado do Chamamento Público (Anexo
VII deste Manual) e do resultado final de recurso interposto, se for o caso (Anexo VIII
deste Manual), o Núcleo de Regulação da SRS/GRS deverá informar à CIR ou CIRA
qual(is) foi(am) o(s) prestador(es) selecionado(s) no prazo de dois dias úteis. A CIR/
CIRA deverá providenciar termo de pactuação, conforme modelo padronizado e disponibilizado pela CIB-SUS-MG, de acordo com a Deliberação CIB-SUS-MG n° 1.638 de 19
de novembro de 2013. Essa pactuação deverá ser encaminhada à Secretaria Executiva
da CIB-SUS-MG para homologação.
Simultaneamente às providências supracitadas, o Núcleo de Regulação da SRS/
GRS deverá instruir um processo de contratação para cada prestador selecionado e
encaminhá-los à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS para providências relativas à contratação,
após a publicação do Resultado do Chamamento Público ou após a publicação do resultado final de recurso interposto, se for o caso.

5.3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL
O processo de contratação deverá conter IMPRETERIVELMENTE a seguinte documentação:
a. Documentação completa referente à etapa do estudo de viabilidade/consulta prévia
(alínea f do item 5.1 deste Manual);
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b. edital de Chamamento Público (Anexo VI deste Manual);
c. publicação do Edital do Chamamento Público;
d. ata da sessão pública de abertura dos envelopes, lavrada pela Comissão Especial de
Chamamento Público, contendo a assinatura de todos os participantes da sessão
pública;
e. publicação do Resultado do Chamamento Público, conforme modelo constante no
Anexo VII deste Manual;
f. documentação completa solicitada no Edital de Chamamento Público, conforme
Anexo VI deste Manual;
g. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda (CNPJ) da Secretaria Municipal de Saúde do município sede do(s) prestadore(s) a ser(em) contratado(s);
h. Cópia autenticada da Carteira de Identidade (CI) e do cadastro de pessoas físicas
(CPF) do Gestor Municipal de Saúde do município sede do(s) prestadore(s) a ser(em)
contratado(s);
i. termo de posse do Gestor Municipal de Saúde do município sede do(s) prestadore(s)
a ser(em) contratado(s);
j. plano Operativo, conforme modelo constante no Anexo IX deste Manual, devidamente preenchido, datado, assinado e carimbado, e sua validação pela DGCSS/
SCSS via e-mail <dir.gescont@saude.mg.gov.br>.
k. memorando de encaminhamento do processo de contratação à DFCSPS/SCSS/
SUBSREGS devidamente assinado pelo Coordenador do Núcleo de Regulação da
SRS/GRS.
A documentação que irá compor o processo de contratação deverá ser original,
sendo aceitas cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da administração, publicações em órgão da imprensa oficial, e certidões eletrônicas, cuja autenticidade pode ser confirmada no site dos órgãos emissores.
Ressalta-se que o processo de contratação deverá ser numerado e organizado
na sequência disposta acima. No caso de erro material na numeração do processo,
deverá ser anexado a ele o Termo de Renumeração, conforme Anexo X deste Manual.
Além disso, o processo deverá conter capa padronizada, conforme Anexo XI.
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5.4. CONTRATAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
Após instrução processual e recebimento do processo de contratação pela
DFCSPS/SCSS/SUBSREGS este deverá ser encaminhado para análise em alguns setores da SES-MG, nessa ordem: SRAS; Superintendência de Planejamento e Finanças
(SPF); Assessoria Jurídica (AJ); Gabinete do Secretário de Estado (GAB). Cada uma das
áreas que participa desse fluxo tem como responsabilidade dar seu parecer ou aval a
respeito da contratação, garantindo a segurança jurídica do ato de contratação, de acordo com o descrito abaixo. Ressalta-se que DFCSPS/SCSS/SUBSREGS tem o papel de
gerenciar e monitorar todo o trâmite contratual.

SRAS: Autoriza a realização dos serviços de alta complexidade quando a habilitação
destes ocorrer em âmbito estadual, bem como providencia a habilitação dos serviços de alta complexidade, junto ao Ministério da Saúde, se for o caso.
SPF: Emite declaração de disponibilidade orçamentária e declaração do ordenador
de despesas.
AJ: Emite Parecer Jurídico sobre a contratação em questão.
GAB: Assinaturas do Ato de Inexigibilidade de Licitação e Ratificação desse Ato.
A qualquer momento, documentação complementar poderá ser solicitada à SRS/
GRS, caso algum setor da SES-MG detecte, no processo, pendências ou informações
inconsistentes ou duvidosas.
Após realização das atribuições pelas áreas supracitadas, a DFCSPS/SCSS/
SUBSREGS deverá providenciar a publicação da Ratificação do Ato de Inexigibilidade
de Licitação no prazo de cinco dias corridos, após assinatura do Secretário de Estado,
conforme determinado pela Lei nº 8.666/1993.
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Após a publicação da Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação, o contrato deverá ser encaminhado ao Núcleo de Regulação da SRS/GRS, por e-mail, para as
devidas assinaturas.
O contrato deverá ser assinado pelo prestador contratado e pelo Gestor Municipal
de Saúde. As assinaturas deverão ser idênticas aos documentos de identidade que
constam no processo ou deverão ser reconhecidas em cartório. Deverão ser providenciadas três vias do contrato.
O Núcleo de Regulação da SRS/GRS deverá encaminhar o contrato devidamente
assinado à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS, após o recebimento do seu na SRS/GRS.
Após recebimento do contrato no Nível Central, a DFCSPS/SCSS/SUBSREGS deverá providenciar assinatura do Secretário de Estado de Saúde ou de seu delegatário.
O extrato do contrato deverá ser publicado pela Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais no prazo preconizado na Lei nº 8.666/1993, após as assinaturas. A publicação é condição indispensável para a eficácia dos contratos.
Após a publicação do extrato do contrato deverá ser providenciada pela DGCSS/
SCSS/SUBSREGS a distribuição das vias do contrato às partes interessadas (prestador,
Gestor Municipal) e da cópia do contrato à Coordenação de Cadastros Assistenciais/
Diretoria de Informação em Saúde/ Superintendência de Programação Assistencial e à
SRS/GRS para conhecimento e providências relativas à atualização de dados no SCNES.
O processo de credenciamento/contratação, idealmente, deverá ser concluído no
prazo de 150 dias, a partir da entrada do processo de estudo de viabilidade/consulta
prévia no nível central da SES-MG. Caso o mesmo não seja concluído no prazo de 12
meses, a contar da data constante no Formulário I até assinatura do contrato, deverá
ser reiniciado novo processo de credenciamento/contratação para análise atualizada
da realidade assistencial, exceto nos casos em que se estiver aguardando publicação
da Portaria de habilitação/autorização do Ministério da Saúde.

5.5. SITUAÇÕES DE DISPENSA DAS ETAPAS DE ESTUDO DE
VIABILIDADE/CONSULTA PRÉVIA E SELEÇÃO E HABILITAÇÃO DO(S) PRESTADOR(ES).
As etapas de estudo de viabilidade/consulta prévia (item 5.1 deste Manual), bem
como seleção e habilitação do prestador (item 5.2) são dispensadas nas seguintes situações:
a) Contratação de serviços prestados por entidades previamente habilitadas pelo Ministério da Saúde, por meio de Portarias Ministeriais, as quais possibilitam a contra-

26

Manual para contratação dos serviços de saúde em Minas Gerais
tação direta dos serviços habilitados. Essa regra também se aplica aos serviços de
apoio diagnóstico e terapêutico que amparam os serviços habilitados, necessários
para o adequado atendimento ao paciente. Aos demais serviços, que porventura a
entidade preste, deverão ser observadas e aplicadas todas as etapas anteriormente
abordadas.
b) Habilitação dos serviços de laqueadura e vasectomia, que ocorrem em âmbito estadual, bem como para a habilitação dos serviços de terapia nutricional enteral/parenteral e Hospital Dia, que ocorrem em âmbito federal, pois para a habilitação desses serviços as entidades já devem ser prestadoras de serviços ao SUS, conforme
determinado nas legislações pertinentes, normalmente, sem acréscimo de valor aos
contratos já celebrados entre a SES-MG e o prestador a ser habilitado.

6. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES
PARTICIPANTES DO PROGRAMA
DE CONTRATUALIZAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Para a contratação de entidades participantes do Programa de Contratualização
do Ministério da Saúde, as etapas de estudo de viabilidade/consulta prévia (item 5.1
deste Manual), bem como seleção e habilitação do prestador (item 5.2) são dispensadas, pois há o amparo legal, por meio de Portarias Ministeriais, previamente publicadas
que determinam a contratação direta dessas entidades. Assim, a contratação dessas
instituições poderá ser feita após apresentação e comprovação de regularidade da documentação pertinente, conforme detalhamento a seguir.
Nesses casos, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS deverá instruir processo e
encaminhá-lo à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS para providências relativas à contratação,
contendo, IMPRETERIVELMENTE, a seguinte documentação:
a. Cópia autenticada do estatuto ou regimento interno e suas alterações, quando personalidade jurídica própria;
b. Cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria, ou ato de designação
do responsável pela unidade, publicado oficialmente;
c. Cópia autenticada da CI e do CPF do representante legal da entidade;
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d. Cópia autenticada da CI e do CPF do responsável técnico da entidade;
e. Dados pessoais da Diretoria, quando “Fundação”: nomes, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, número da CI e do CPF;
f. Cópia autenticada do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em
Saúde (CEBAS) ou protocolo de pedido de renovação da certificação (tempestivo);
g. declaração do Contratado(a) de que não possui impedimento para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme Anexo I do Edital de Chamamento Público (Anexo VI deste Manual);
h. Declaração do(a) Contratado(a) de que não viola o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo II do Edital de Chamamento Público
(Anexo VI deste Manual);
i. Declaração do Contratado(a) de que está de acordo com os preços estabelecidos
pela Administração Pública e de que está de acordo com as normas de prestação de
serviço no SUS, bem como as regras de pactuação dos fluxos assistenciais, conforme Anexo III do Edital de Chamamento Público (Anexo VI deste Manual).
j. Cópia autenticada do Alvará de fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro da validade.
k. Cópia autenticada do Relatório de Inspeção Sanitária, emitido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal dentro do período de um ano;
l. Parecer Conclusivo emitido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal dentro
do período de um ano, constando que o interessado atende às legislações pertinentes para o credenciamento/contratação do(s) serviço(s);
m. Prova de inscrição no CNPJ da entidade;
n. Cópia autenticada da CI e do CPF do Gestor Municipal, nos casos de entidades municipais;
o. Termo de posse do Gestor Municipal de Saúde do município sede do(s) prestadore(s) a ser(em) contratado(s);
p. Prova de inscrição no CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde, nos casos de entidades municipais;
q. Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dentro da
validade, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) atualizada,
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ou prova de inexistência de débito referente aos 3 (três) meses anteriores, ou, se for
o caso, prova de regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas
aos débitos renegociados;
r. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
de Situação (CRS), dentro da validade;
s. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
t. Cópia do registro do estabelecimento no Conselho Regional de Classe, nos termos
do artigo 1°, da Lei Federal n° 6.839/1980 que dispõe sobre o registro de empresas
nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, dentro da validade;
u. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
Certidão de Débitos Tributários (CDT) junto à Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais, dentro da validade;
v. Ficha Completa do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) devidamente atualizada, assinada e carimbada, contendo a identificação do assinante;
w. Ficha de Programação Orçamentária (FPO), nos casos de serviços ambulatoriais;
x. Declaração da SRS/GRS de que o(s) proprietário(s) e/ou diretor(es) e/ou provedor(es)
do estabelecimento a ser contratado não pertence(m) ao quadro de servidores públicos (artigo 9º, inciso III da Lei nº 8.666/1993), e nem exerce(m) cargo de chefia e/ou
função de confiança no SUS (artigo 26, § 4º da Lei nº 8.080/1990), conforme Anexo
IV do Edital de Chamamento Público (Anexo VI deste Manual).

Ressalta-se que o processo de contratação deverá ser numerado e organizado na
sequência disposta acima. No caso de erro material na numeração do processo, deverá
ser anexado a ele o Termo de Renumeração, conforme Anexo X deste Manual. Além disso, o processo deverá conter capa padronizada, conforme Anexo XI deste Manual.
Após instrução processual e recebimento do processo de contratação pela
DFCSPS/SCSS/SUBSREGS, este passará pelo fluxo descrito no item 5.3 deste Manual.
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7. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES
PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Para a contratação de entidades públicas, as etapas de estudo de viabilidade/consulta prévia (item 5.1 deste Manual), bem como seleção e habilitação do prestador (item
5.2 deste Manual) são dispensadas, já que essas entidades integram e constituem o
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme artigo 198 da Constituição Federal de 1988.
Assim, a contratação dessas instituições poderá ser feita após apresentação e comprovação de regularidade de documentação pertinente.
Nesses casos, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS deverá instruir processo e
encaminhá-lo à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS para providências relativas à contratação,
contendo, IMPRETERIVELMENTE, a seguinte documentação:
a. Solicitação/Justificativa para a contratação, emitida pelo Gestor Municipal de Saúde,
nos casos de entidades municipais ou pelo Presidente da entidade, nos casos de
entidades estaduais;
b. Parecer Técnico do Superintendente/Gerente Regional sobre a contratação;
c. Anuência da CIR ou CIRA ou, conforme Anexo IV deste Manual, ou dependendo do
caso, Resolução Estadual ou Portaria Ministerial;
d. Cópia autenticada da Lei que instituiu a entidade como unidade pública;
e. Cópia autenticada do estatuto ou regimento interno e suas alterações, quando personalidade jurídica própria;
f. Cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria, ou ato de designação
do responsável pela unidade, publicado oficialmente;
g. Cópia autenticada da CI e do CPF do representante legal da entidade;
h. Cópia autenticada da CI e do CPF do responsável técnico da entidade;
i. Dados pessoais da Diretoria, quando “Fundação”: nomes, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, número da CI e do CPF;
j. Declaração do(a) Contratado(a) de que não viola o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo II do Edital de Chamamento Público
(Anexo VI deste Manual);
k. Declaração do(a) Contratado(a) de que está de acordo com os preços estabelecidos
pela Administração Pública e, de que está de acordo com as normas de prestação
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de serviço no SUS, bem como as regras de pactuação dos fluxos assistenciais, conforme Anexo III do Edital de Chamamento Público (Anexo VI deste Manual);
l. Cópia autenticada do Alvará de fiscalização da Vigilância Sanitária estadual ou municipal, dentro da validade;
m. Cópia autenticada do Relatório de Inspeção Sanitária, emitido pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal dentro do período de um ano;
n. Parecer Conclusivo emitido pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal dentro
do período de um ano, constando que o interessado atende às legislações pertinentes para o credenciamento/contratação do(s) serviço(s);
o. Prova de inscrição no CNPJ da unidade;
p. Cópia autenticada da CI e do CPF do Gestor Municipal, do município sede da unidade;
q. Termo de posse do Gestor Municipal de Saúde do município sede da unidade;
r. Cópia autenticada da CI e do CPF do Prefeito do município sede da unidade;
s. Termo de posse do Prefeito do município sede da unidade;
t. Prova de regularidade junto ao INSS, dentro da validade, mediante a apresentação
de CND atualizada, ou prova de inexistência de débito referente aos três meses anteriores, ou, se for o caso, prova de regularidade quanto ao pagamento das parcelas
mensais relativas aos débitos renegociados;
u. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação do CRS, dentro da validade;
v. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
w. Cópia do registro do estabelecimento no Conselho Regional de Classe, nos termos
do artigo 1°, da Lei Federal n° 6.839/1980 que dispõe sobre o registro de empresas
nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, dentro da validade;
x. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
CDT junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, dentro da validade;
y. Ficha completa do CNES devidamente atualizada, assinada e carimbada, contendo
a identificação do assinante;
z. Ficha de Programação Orçamentária (FPO), nos casos de serviços ambulatoriais;
aa. Plano Operativo, conforme modelo constante no Anexo IX deste Manual, devida-
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mente preenchido, datado, assinado e carimbado, e sua validação pela DGCSS/
SCSS via e-mail <dir.gescont@saude.mg.gov.br>.
Ressalta-se que o processo de contratação deverá ser numerado e organizado na
sequência disposta acima. No caso de erro material na numeração do processo, deverá
ser anexado a ele o Termo de Renumeração, conforme Anexo X deste Manual. Além disso, o processo deverá conter capa padronizada, conforme Anexo XI.
Após instrução processual e recebimento do processo de contratação pela DFCSPS/
SCSS/SUBSREGS, o mesmo passará pelo fluxo descrito no item 5.3 deste Manual.

8. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS
INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE
Para a contratação Consórcios Públicos que adotam personalidade jurídica de Direito Público ou de Direito Privado, conforme artigo 6° da Lei nº 11.107/2005, as etapas
de estudo de viabilidade/consulta prévia (item 5.1 deste Manual), bem como seleção e
habilitação do prestador (item 5.2 deste Manual) são dispensadas, já que estas entidades integram e constituem o SUS, conforme artigo 4° da Lei nº 8.080/1990. Assim, a
contratação dessas instituições poderá ser feita após apresentação e comprovação de
regularidade de documentação pertinente.
As Resoluções SES-MG n° 3.577 de 26 de dezembro de 2012 e n° 3.903 de 6 de
setembro de 2013 dispõem sobre o processo de credenciamento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde no Estado de Minas Gerais.
Nesses casos, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS deverá instruir processo e
encaminhá-lo à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS para providências relativas à contratação,
contendo, IMPRETERIVELMENTE, a seguinte documentação:
a. Requerimento de credenciamento subscrito pelo Presidente do Consórcio, discriminando os serviços que deseja credenciar e o quantitativo de procedimentos a serem
realizados, além de declarar que a regulação será realizada pelo município sede,
conforme modelo constante na Resolução SES-MG n° 3.903/2013;
b. Cópia da Deliberação da CIB-SUS-MG dispondo sobre a contratação do consórcio
intermunicipal de saúde pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nos
termos da Resolução SES-MG nº 3.577/2012 (no caso da SES contratar consórcios
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situados em municípios que possuem gestão sobre seus prestadores de serviços
de saúde);
c. Protocolo de intenções nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005,
para os consórcios públicos;
d. Cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria, ou ato de designação
do responsável pela consórcio, publicado oficialmente;
e. Cópia autenticada da CI e do CPF do presidente do consórcio;
f. Cópia autenticada da CI e do CPF do responsável técnico do consórcio;
g. Declaração do(a) Contratado(a) de que não viola o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo II do Edital de Chamamento Público
(Anexo VI deste Manual);
h. Declaração do Contratado(a) de que está de acordo com os preços estabelecidos
pela Administração Pública e, de que está de acordo com as normas de prestação
de serviço no SUS, bem como as regras de pactuação dos fluxos assistenciais, conforme Anexo III do Edital de Chamamento Público (Anexo VI deste Manual);
i. Cópia autenticada do Alvará de fiscalização da Vigilância Sanitária estadual ou municipal, dentro da validade;
j. Cópia autenticada do Relatório de Inspeção Sanitária, emitido pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal dentro do período de um ano;
k. Parecer Conclusivo emitido pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal dentro
do período de um ano, constando que o interessado atende às legislações pertinentes para o credenciamento/contratação do(s) serviço(s);
l. Prova de inscrição no CNPJ do Consórcio;
m. Prova de regularidade junto ao INSS, dentro da validade, mediante a apresentação
de CND atualizada, ou prova de inexistência de débito referente aos três meses anteriores, ou, se for o caso, prova de regularidade quanto ao pagamento das parcelas
mensais relativas aos débitos renegociados;
n. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação do CRS, dentro da validade;
o. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
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p. Cópia do registro do estabelecimento no Conselho Regional de Classe, nos termos
do artigo 1°, da Lei Federal n° 6.839/1980 que dispõe sobre o registro de empresas
nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, dentro da validade;
q. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
CDT junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, dentro da validade;
r. Aprovação da CIR ou CIRA, conforme abrangência do Consórcio e o serviço solicitado;
s. Ficha completa do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) devidamente atualizada, assinada e carimbada, contendo a identificação do assinante;
t. Ficha de Programação Orçamentária (FPO), nos casos de serviços ambulatoriais;
u. Plano Operativo, conforme modelo constante no Anexo IX deste Manual, devidamente preenchido, datado, assinado e carimbado, e sua validação pela DGCSS/
SCSS via e-mail <dir.gescont@saude.mg.gov.br>.
Ressalta-se que o processo de contratação deverá ser numerado e organizado na
sequência disposta acima. No caso de erro material na numeração do processo, deverá
ser anexado a ele o Termo de Renumeração, conforme Anexo X deste Manual. Além disso, o processo deverá conter capa padronizada, conforme Anexo XI.
A regra acima não se aplica aos Consórcios Administrativos, que são aqueles
criados antes da Lei nº 11.107/2005 e que não se adequaram à referida normativa, pois
estes apresentam natureza jurídica privada (associação privada sem fins lucrativos).
Para uma possível contratação de Consórcios Administrativos deverá ser observado e
aplicado o item 5 deste Manual.

9. HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE
EM MUNICÍPIOS QUE POSSUEM
GESTÃO SOBRE SEUS PRESTADORES
DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Para a habilitação/contratação dos procedimentos de Alta Complexidade, os municípios que possuem gestão sobre seus prestadores de serviços de saúde deverão
submeter à SES/SUS-MG estudo de viabilidade/consulta prévia sobre a viabilidade da
habilitação dos serviços em questão, antes de proceder à formalização de contrato e o
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cadastro no SUS dos estabelecimentos de saúde em condição de realizar serviços de
Alta Complexidade.
A habilitação/contratação de Alta Complexidade deverá ser subsidiada pelos critérios da distribuição regional de serviços com base no Plano Diretor de Regionalização–
(PDR), os quais apontam as áreas de abrangência dos municípios polo e dos serviços de
referência para a Alta Complexidade, organizados através de redes assistenciais definidas pela CIB/SUS-MG e regras estabelecidas em Portarias Ministeriais, se for o caso.
Esse processo compreenderá quatro etapas assim definidas:
I. Etapa preliminar destinada ao estudo de viabilidade/consulta prévia para a verificação de compatibilidade assistencial e disponibilidade financeira no âmbito regional
ampliado.
II Etapa de instrução processual de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde.
III. Etapa de habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde e/ou autorização da
SES/SUS-MG, conforme serviço solicitado.
IV. Etapa da formalização contratual propriamente dita e cadastro do serviço no CNES.
Compete à SES/SUS-MG providências para a realização das etapas I, II e III. Compete ao município providências relativas às etapas I, II, III e IV.
Deverão ser tomadas as seguintes providências para a realização da etapa I referente ao estudo de viabilidade/consulta prévia:
I. O Gestor Municipal atestará a necessidade da habilitação/contratação dos serviços de
Alta Complexidade, preenchendo o Formulário I, disposto no Anexo XI deste Manual.
II. O Gestor Municipal deverá preencher a declaração que dispõe sobre a existência
ou não de recursos financeiros para a contratação dos serviços, utilizando um dos
modelos constantes no Anexo XII deste Manual.
III. O Gestor Municipal deverá encaminhar a documentação acima, devidamente preenchida, ao Núcleo de Regulação da respectiva Superintendência/Gerência Regional
de Saúde (SRS/GRS).
IV. O Núcleo de Regulação da SRS/GRS encaminhará para a Secretaria Executiva da
Comissão Intergestores Regional Ampliada (CIRA), para ciência/conhecimento, o
Formulário I e a declaração que dispõe sobre a existência ou não de recursos financeiros para a contratação dos serviços.
V. A CIRA deverá emitir ofício de ciência/conhecimento, conforme modelo constante
no Anexo IV deste Manual, e encaminhá-lo ao Núcleo de Regulação da SRS/GRS,
juntamente com toda a documentação recebida anteriormente.
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VI. De posse do ofício de ciência/conhecimento da CIRA, do Formulário I e da declaração que dispõe sobre a existência ou não de recursos financeiros para a contratação dos serviços, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS encaminhará a referida
documentação à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS.
VI. A DFCSPS/SCSS/SUBSREGS enviará a documentação referente ao estudo de viabilidade/consulta prévia à Coordenação de Média e Alta Complexidade/Diretoria
de Políticas e Gestão Hospitalar/Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/
Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde (CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS), para
análise e parecer sobre a viabilidade do credenciamento/habilitação proposta.
VII. A CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS analisará a consulta prévia e emitirá Parecer
Técnico Conclusivo, conforme os parâmetros de necessidade assistencial e de qualidade, fundamentados na legislação vigente, definindo os fluxos de referência, o
quantitativo físico e financeiro de procedimentos e serviços que podem ser contemplados na habilitação proposta, retornando a documentação juntamente com o
referido parecer à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS.
a. Havendo necessidade de aporte de recurso financeiro, o Parecer Técnico Conclusivo deverá conter o valor do recurso a ser solicitado ao Ministério da Saúde para
fins da habilitação solicitada.
b. Havendo necessidade de parecer da Diretoria de Estudos e Análises Assistenciais/Superintendência de Monitoramento, Avaliação e Controle de Serviços de
Saúde/Subsecretaria de Regulação em Saúde (DEAA/SMACSS/SUBSREGS), a
demanda encaminhada pela CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS deverá especificar
o propósito do credenciamento e discriminar os serviços pleiteados, mediante as
normas técnicas vigentes.
VIII. A DFCSPS/SCSS/SUBSREGS retornará toda documentação referente ao estudo de
viabilidade/consulta prévia ao Núcleo de Regulação da respectiva SRS/GRS para
as seguintes providências:
a. Caso o Parecer Técnico Conclusivo da CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS não seja
favorável ao credenciamento/habilitação do serviço, o Núcleo de Regulação da
SRS/GRS retornará os documentos ao município solicitante para arquivamento
e dará ciência à CIRA.
b. Caso o Parecer Técnico Conclusivo da CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS seja favorável, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS solicitará formalmente ao município
solicitante os documentos de qualificação técnica relacionados nas Resoluções
Estaduais e/ou Portarias Ministeriais específicas para cada tipo de serviço solicitado, para providências junto à SES-MG e ao Ministério da Saúde.
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Após a solicitação dos documentos pelo Núcleo de Regulação da SRS/GRS, o
município deverá tomar as devidas providências referentes à seleção e habilitação dos
estabelecimentos de saúde, segundo critérios técnicos para a habilitação no Ministério
da Saúde e legislações vigentes.
A inspeção sanitária nos estabelecimentos onde os serviços serão realizados e os
relatórios de vistoria conclusivos serão de responsabilidade da Vigilância Sanitária municipal, que poderá fazê-los em conjunto com a Vigilância Sanitária estadual. Caso necessário, a Vigilância Sanitária Estadual assumirá suplementarmente a inspeção do serviço.
O município terá o prazo de sessenta dias corridos, a partir da emissão do relatório
de inspeção conclusivo e parecer técnico da Vigilância Sanitária, para providenciar toda
documentação de qualificação técnica, conforme Portarias Ministeriais específicas para
cada tipo de serviço.
Após reunida a documentação de qualificação técnica enviada pelo município ao
processo de estudo de viabilidade/consulta prévia, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS
deverá anexar a ele:
I. Plano Operativo, conforme modelo constante no Anexo IX deste Manual, que deverá
ser preenchido pela Secretaria Municipal de Saúde do município pleiteante, devendo o mesmo ser aprovado e validado pela Regulação do próprio município;
II. Check-list, devidamente preenchido, conferido, assinado e datado pelo Coordenador do Núcleo de Regulação da SRS/GRS, conforme modelo constante no Anexo
XIII deste Manual.
Caso sejam identificadas falhas na documentação, o Núcleo de Regulação da
SRS/GRS deverá devolver o processo de habilitação/contratação ao município, para as
devidas correções.
Após detectada a regularidade do processo, o Núcleo de Regulação da SRS/GRS
deverá providenciar memorando de encaminhamento do processo de habilitação/contratação à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS/SES-MG, confirmando que a instrução formal do
processo foi cumprida.
Antes de encaminhar o processo à DFCSPS/SCSS/SUBSREGS/SES-MG, o Núcleo
de Regulação da SRS/GRS deverá solicitar pactuação à Coordenação da CIRA. O termo
de pactuação, conforme modelo padronizado e disponibilizado pela CIB/SUS-MG, de
acordo com a Deliberação CIB/SUS-MG N° 1.638 de 19 de novembro de 2013, deverá ser
encaminhado à Secretaria Executiva da CIB/SUS-MG para homologação.
A DFCSPS/SCSS/SUBSREGS/SES-MG, após recebimento do processo, deverá
encaminhá-lo à CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS para providências.
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A CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS deverá proceder à análise e conferência da documentação, conforme exigências de Resoluções Estaduais ou Portarias Ministeriais,
conforme o caso.
Caso sejam detectadas pendências documentais a CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS irá solicitar a adequação dos mesmos diretamente à SRS/GRS. Caso a CMAC/
DPGH/SRAS/SUBSPAS considere pertinente, poderá agendar visita técnica à instituição a ser credenciada, em conjunto com a SRS/GRS e município.
Após total adequação do processo de credenciamento, o mesmo deverá ser homologado na CIB/SUS-MG. Em seguida, a CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS autorizará
o funcionamento dos serviços, quando se tratar de habilitação em âmbito estadual ou
encaminhará documentação pertinente ao Ministério da Saúde para habilitação do serviço solicitado e aporte de recurso financeiro, se for o caso, quando se tratar de habilitação em âmbito federal.
Caso o Ministério da Saúde aponte pendências na documentação para a habilitação do serviço, a CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS acionará diretamente à SRS/GRS para
que junto com o município interessado tome as medidas necessárias para a regularização das pendências.
Após a publicação de Portaria de habilitação/autorização do Ministério da Saúde,
a CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS encaminhará comunicado formal à DFCSPS/SCSS/
SUBSREGS, à Diretoria de Programação Pactuada Integrada/Superintendência de Programação Assistencial/Subsecretaria de Regulação em Saúde (DPPI/SPA/SUBSRES), à entidade habilitada, ao município e à SRS/GRS, informando a respectiva Portaria Ministerial.
A CMAC/DPGH/SRAS/SUBSPAS irá devolver o processo de credenciamento ao
município, via SRS/GRS, em até três meses após publicação da Portaria de habilitação/
autorização pelo Ministério da Saúde.
Após publicação da Portaria Ministerial, o município por meio da sua Secretaria
Municipal de Saúde deverá tomar as devidas providências para a formalização do instrumento jurídico, em conformidade com a legislação vigente, bem como medidas para
inclusão do serviço no CNES.
O processo de habilitação/contratação deverá ser concluído no prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir da entrada do processo no nível central da SES-MG, sendo que
se o mesmo não for concluído neste prazo, deverá ser reiniciado novo processo de credenciamento/habilitação para análise atualizada da realidade assistencial, exceto nos
casos em que se estiver aguardando publicação da Portaria de habilitação/autorização
do Ministério da Saúde.

38

Manual para contratação dos serviços de saúde em Minas Gerais

10. ANEXOS
ANEXO I – MODELOS DOS FORMULÁRIOS I E II
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS/SES-MG
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORMULÁRIO I

SOLICITAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS
SUPERINTENDÊNCIA/GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE

MUNICIPIO SOLICITANTE

POPULAÇÃO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO (DEMANDA LOCAL, DEMANDA DE ACESSO, CAPACIDADE INSTALADA, CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL)

DATA

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBSREG / SES-MG

10/2014
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

FORMULÁRIO 2 - SOLICITAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA PARA
HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
MUNICÍPIO SOLICITANTE

SUPERINTENDÊNCIA/GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE

QUADRO 1 - MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC
CÓDIGO

DESCRIÇÃO SERVIÇO

QUANTIDADE
MENSAL A SER
CONTRATADA

VALOR MENSAL TOTAL - R$

GRUPO 01 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE
0101

AÇÕES COLETIVAS/ INDIVIDUAIS EM SAÚDE
Sub Total GRUPO 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
0

0,00
0,00

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
0201

COLETA DE MATERIAL

0202

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO

0203

DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA

0204

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA

0205

DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA

0209

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

0211

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES

0212

DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
Sub Total GRUPO 2

GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
0301

CONSULTAS/ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS

0302

FISIOTERAPIA

0303

TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)

0306

HEMOTERAPIA

0307

TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS

0309

TERAPIAS ESPECIALIZADAS
Sub Total GRUPO 3

GRUPO 04 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
0401

PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CUTANEO E MUCOSA

0404

CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES

0405

CIRURGIA DO APARELHO DE VISÃO

0406

CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO

0407

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

0408

CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR

0409

CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO

0410

CIRURGIA DE MAMA

0411

CIRURGIA OBSTÉTRICA

0412

CIRURGIA TORÁCICA

0413

CIRURGIA REPARADORA

0414

CIRURGIA ORO-FACIAL

0415

OUTRAS CIRURGIAS

0417

ANESTESIOLOGIA
Sub Total GRUPO 4
TOTAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

QUADRO 2 - ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC
CÓDIGO

DESCRIÇÃO SERVIÇO

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
020101

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO

0204

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA

020501
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COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BIÓPSIA

0202

ULTRA-SONOGRAFIAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO

0206

DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA

0207

DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

QUANTIDADE
MENSAL A SER
CONTRATADA

VALOR MENSAL TOTAL R$
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0208

DIAGNÓSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO

0209

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

0210

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

021102

DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA

021107

DIAGNÓSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA

0212

DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA

0

Sub Total GRUPO 02

0,00

GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
ATEND/ACOMP REABILITAÇÃO FÍSICA MENTAL VISUAL MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS

030107
030111

ATEND/ACOMP QUEIMADOS

030112

ATEND/ACOMP DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS ENDÓCRINAS/METABÓLICAS E NUTRIC

030113

ACOMPANHAMENTO EM OUTRAS ESPECIALIDADES

030312

TRATAMENTOS POR MEDICINA NUCLEAR EM VIVO

0304

TRATAMENTO EM ONCOLOGIA

0306

HEMOTERAPIA

0307

TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS

030903

TERAPIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO
Sub Total GRUPO 03

0

0,00

0

0,00

GRUPO 04 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
0405

CIRURGIA DO APARELHO DA VISÃO

0409

CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO

041301

TRATAMENTO DE QUEIMADOS

0414

CIRURGIA OROFACIAL
Sub Total GRUPO 04

GRUPO 07 - ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - SUBGRUPO 01 - NÃO RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO
070101

OPM AUXILIARES DA LOCOMOÇÃO

070102

OPM ORTOPÉDICAS

070103

OPM AUDITIVAS

070104

OPM OFTALMOLÓGICAS

070106

OPM EM UROLOGIA

070107

OPM EM ODONTOLOGIA

070108

OPM DE ANOMALIAS BUCO-MAXILO-FACIAL

070109

SUBSTITUIÇÃO / TROCA EM ÓRTESE E PRÓTESE

070110

OPM EM QUEIMADOS

0
0

Sub Total GRUPO 07
TOTAL DA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

0,00
0,00

QUADRO 3 - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC
CÓDIGO

DESCRIÇÃO LEITO

09.01.180

CIRÚRGICO

09.01.195

CLÍNICO

09.01.191

OBSTÉTRICO

09.01.198

PEDIÁTRICO

N° LEITOS

INTERNAÇÕES
MENSAIS PREVISTAS

0

0

VALOR MENSAL TOTAL R$

OUTRAS ESPECIALIDADES
03.03.13

Cuidados Prolongados

03.03.17

Transtornos Mentais

09.01.196

Psiqiuiatria Cronica

TOTAL MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

0,00

QUADRO 4 - ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC
CÓDIGO

DESCRIÇÃO LEITO

N° LEITOS

INTERNAÇÕES
MENSAIS PREVISTAS

VALOR MENSAL TOTAL R$

LEITO CIRÚRGICO
04.06

CARDIOVASCULAR

04.06.01

CIRURGIA CARDIOVASCULAR

04.06.02

CIRURGIA VASCULAR

04.06.03

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

0406.04

CIRURGIA ENDOVASCULAR

04.06.05

ELETROFISIOLOGIA

04.06.06

CIR. CARDIOVASC. PEDIATRICA
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09.06.20

TERAPIA NUTRICIONAL

04.03

NEUROCIRURGIA

04.05

OFTALMOLOGIA

04.16

ONCOLOGIA

04.08

ORTOPEDIA

LEITO CLÍNICO
03.03.18

AIDS

03.03.08

NEUROLOGIA

04.16

ONCOLOGIA

LEITO COMPLEMENTAR
08.02.01

UTI ADULTO - TIPO I

08.02.01(083)

UTI ADULTO - TIPO II

08.02.01(091)

UTI ADULTO - TIPO III

08.02.01(156)

UTI PEDIATRICA - TIPO II

08.02.01(075)

UTI PEDIATRICA - TIPO III

08.02.01(121)

UTI NEONATAL - TIPO II

08.02.01

UTI NEONATAL - TIPO III

08.02.01 (210)
09.05.50

UTI Ter. Coronariana (UCO) TIPO II
UCI Rede Cegonha (Cang e Convenc)

TOTAL ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

0

0

0,00

QUADRO 5 - FAEC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
CÓDIGO

DESCRIÇÃO SERVIÇO

MODAL. AMB/HOSP

TOTAL DOS SERVIÇOS FAEC
LOCAL

QUANTIDADE
MENSAL A SER
CONTRATADA

VALOR MENSAL R$ TOTAL

0

0,00
DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SCSS/SUBREGS
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SES/MG - 10/2014

TOTAL

FORMA DE ORGANIZAÇÃO /
PROCEDIMENTOS A SEREM CONTRATADOS

ASSINATURA DO COORDENADOR DA CIR OU CIRA CORRESPONDENTE

SUBGRUPO

SRS/ GRS

FÍSICA

0,00

FINANCEIRA

METAS

PACTO MUNICÍPIO ATUAL

ASSINATURA DO(S) GESTOR(ES) DO(S) MUNICÍPIO(S) SOLICITANTE(S)

ASSINATURA DO GESTOR DO MUNICÍPIO DO PACTO ATUAL

MUNICÍPIO

REGIÃO DE SAÚDE

0,00

SCSS/ SUBREGS

0

FÍSICA

FINANCEIRA

METAS

PACTO MUNICÍPIO PROPOSTO

SES/MG - 10/2014

ASSINATURA DO GESTOR DO MUNICÍPIO DO PACTO PROPOSTO

MUNICÍPIO

MÊS/ANO

SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

OBS: APÓS PUBLICAÇÃO DA HABILITAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CASO EXIGIDA, E CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO À GESTÃO PAGADORA, CABERÁ AO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DA SRS/
GRS MANISFESTAR-SE SOBRE O REMANEJAMENTO PROPOSTO EM REUNIÃO DE CIR MICRO OU CIRA MACRORREGIONAL CORRESPONDENTE, OBSERVADA A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO.

GRUPO

MUNICÍPIO OU
REGIÃO DE SAÚDE
SOLICITANTE

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

0,00
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ANEXO II – MODELO DA PLANILHA DE REMANEJAMENTO
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ANEXO III – MODELO DO FORMULÁRIO III
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS/SES-MG
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORMULÁRIO III

SOLICITAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS
SUPERINTENDÊNCIA/GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO SOLICITANTE

POPULAÇÃO

REGIÃO DE SAÚDE/REGIÃO DE SAÚDE AMPLIADA

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA REGIÃO DE SAÚDE / REGIÃO DE SAÚDE AMPLIADA

POPULAÇÃO TOTAL REGIÃO DE SAÚDE/REGIÃO DE SAÚDE AMPLIADA:
EXISTE SERVIÇO ESTRUTURADO PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA?

SIM

NÃO

DEMANDA EXISTENTE / NECESSIDADE DE COBERTURA ASSISTÊNCIAL

MECANISMOS DE ACESSO COM FLUXOS DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA (PPI ASSISTÊNCIAL)

FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIIO:
DISTRIBUÍÇÃO GEOGRÁFICA DOS SERVIÇOS EXISTENTES NA REGIÃO DE SAÚDE/REGIÃO DE SAÚDE AMPLIADA

OBSERVAÇÕES (CASO NECESSÁRIO)

DATA

___________________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
DATA

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DA SRS/GRS
SUBSREG / SES-MG
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10/2014
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ANEXO IV – MODELO DO OFÍCIO DE
CIÊNCIA/CONHECIMENTO DA CIR/CIRA
OFÍCIO CIR/CIRA N° ---ASSUNTO: CIÊNCIA/CONHECIMENTO DO ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE -------- (citar
o nome do município que pleiteia os serviços)
Senhor(a) Superintendente de Contratação de Serviços de Saúde,
Comunicamos que a CIR/CIRA está ciente da solicitação do Estudo de Viabilidade/
Consulta Prévia para a habilitação/contratação do(s) serviço(s) ------------- (citar os serviços a serem pleiteados), no município de --------- (citar o nome do município que pleiteia
os serviços).
Atenciosamente,
--------, ----- de ------ de 20---.

____________________________________
---------------------------- (inserir o nome do Coordenador)
Coordenador da CIR/CIRA

ILMO. SR(A). SUPERINTENDENTE DE CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SAÚDE
--------------------------------------------(inserir o nome do(a) Superintendente)

45

ANEXO V – MODELO DO FORMULÁRIO IV
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS/SES-MG
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORMULÁRIO IV

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
NÚMERO

REGIÃO DE SAÚDE / REGIÃO DE SAÚDE AMPLIADA

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA REGIÃO DE SAÚDE / REGIÃO DE SAÚDE AMPLIADA

POPULAÇÃO TOTAL REGIÃO DE SAÚDE / REGIÃO DE SAÚDE AMPLIADA:
PROCEDIMENTO PLEITEADO:
PARECER CONCLUSIVO (BASEADO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARAMETROS DE NECESSIDADE E DE QUALIDADE, RECURSO FINANCEIRO, PDR, PPI, QUANTITATIVO DE SERVIÇOS
QUE PODEM SER CONTEMPLADO NA REDE ENTRE OUTROS)

DATA

________________________________________________________________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO(A) RESPONSAVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE
DATA

_________________________________________________________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO(A) COORDENADOR(A) TÉCNICO DA SRAS
SUBSREG / SES-MG
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ANEXO VI – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde - SES-MG, torna pública a seleção de pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviços na
área de saúde para contratação por inexigibilidade de licitação, em conformidade com o
disposto neste Chamamento Público, com as Leis Federais nº 8.080/1990 e 8.666/1993,
com o Decreto Estadual nº 44.425/2006, com a Portaria GM nº 1.034/2010, com o Manual para a Contratação de Serviços Assistenciais sob Gestão do Estado de Minas Gerais, com as demais normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e princípios norteadores
da Administração Pública.
Todas as informações referentes a este instrumento poderão ser obtidas pelos interessados, em dias úteis, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, na Superintendência/
Gerência Regional de Saúde (SRS/GRS), no endereço ---------, ou pelo telefone -----------.
1. DO OBJETO

1.1. Este Edital tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado
para a contratação, de forma complementar, de serviços de assistência à saúde aos usuários do SUS, em conformidade com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 199, §
1º, combinado com o artigo 24 da Lei Federal nº 8.080/1990, sob o sistema de Chamada
Pública nos termos deste instrumento e seus anexos, de acordo com o quadro abaixo:
Grupo de procedimento

Meta física

Valor estimado

por elenco

(Mensal)

(Mensal)

1.2. Os serviços descritos neste Regulamento deverão ser realizados pelas entidades contratadas de acordo com as determinações da Secretaria Estadual da Saúde (SES-MG) e
demais normativos do Ministério da Saúde, nas dependências instaladas da Contratada,
respeitadas as rotinas adotadas pela SES-MG, os procedimentos descritos neste Edital e
seus anexos e o previsto no instrumento contratual.
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1.3. Os serviços a serem contratados deverão enquadrar-se nos grupos das Tabelas de
Procedimentos constantes no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS), por valores iguais aos definidos pelo Ministério da Saúde constantes no site <www.saude.gov.br/sas>.
1.4. Para todos os procedimentos, sem exceção, estão inclusos preparos, substâncias químicas, equipamentos, suprimentos de qualquer espécie e instalações físicas necessárias
para sua realização, conforme descrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), salvo disposição em contrário prevista expressamente no Contrato.
2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderá participar deste processo seletivo qualquer entidade legalmente constituída,
que possua matriz ou filial com domicílio no município de ---------, desde que satisfaça as
exigências deste Edital e seus anexos.
2.2 Não poderão participar as pessoas jurídicas:
2.2.1 concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.2.2 que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração, Pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito, Federal, por meio de ato
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o
praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
2.2.3 que estejam temporariamente suspensas de participar em licitação ou contratar com a Administração Pública federal, estadual ou municipal;
2.2.4 que tenham proprietários, administradores e dirigentes que exercem cargos de
chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme disposto
no artigo 24, § 4º da Lei Federal nº 8.080/1990 e artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº
8.666/1993;
2.2.5 que incorram em outros impedimentos previstos em lei.
3. DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

3.1. O prazo para apresentação das propostas entra em vigor na data da publicação deste
Edital e vigorará por vinte dias úteis, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período,
observada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios gerais da Administração Pública, em ato devidamente motivado.
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5. DA HABILITAÇÃO

5.1 As entidades interessadas em participar deste certame, deverão encaminhar o original ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial da documentação exigida para habilitação,
(com exceção das certidões eletrônicas, cuja autenticidade pode ser confirmada no site
dos órgãos emissores), em envelope fechado, com a descrição externa conforme modelo
abaixo, no prazo previsto no item 4 deste Edital, para o endereço da respectiva SRS/GRS,
qual seja, -----------------------, sob pena de inabilitação.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG)
SUPERINTENDÊNCIA/GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE (SRS/GRS) DE ------------EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ------/2014
DATA E HORA DA ABERTURA: ------ de -------------- de 2014, às ---:----h.
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA ENTIDADE

5.1.1 A abertura dos envelopes se dará em sessão pública em data a ser informada, por
escrito, no momento da entrega do envelope, na qual fará o registro das propostas recebidas, permitindo vistas aos documentos pelos presentes.
5.1.2 O prazo para abertura dos envelopes será de, no máximo, 10 dias úteis contados a
partir do dia útil subsequente ao término do prazo para entrega da documentação.
5.2 No ato de entrega da documentação, o interessado receberá o protocolo atestando
o recebimento do envelope devidamente lacrado pela entidade, ocasião em que o servidor responsável pelo recebimento deverá preencher no envelope a data e a hora em
que serão abertos os envelopes. O referido atestado não certificará que a documentação
está completa e condizente com os preceitos estabelecidos nesse Edital, ficando condicionada à efetiva análise da SES-MG, por meio da Comissão Especial de Chamamento
Público, no momento da abertura dos envelopes em sessão pública.
5.3 A Comissão Especial de Chamamento Público deverá ser composta por no mínimo dois) membros, dentre os ocupantes dos cargos abaixo: Superintendente/Gerente
Regional de Saúde, Coordenador do Núcleo de Regulação, Coordenador do Núcleo de
Vigilância Sanitária e Coordenador do Núcleo de Atenção à Saúde.
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5.4 Os documentos contidos no envelope deverão ser rubricados por todos os membros
presentes na Comissão Especial de Chamamento Público.
5.5 A Comissão Especial de Chamamento Público habilitará TODAS as entidades que
apresentarem IMPRETERIVELMENTE toda a documentação solicitada no item 5 deste
Edital, respeitando o direito de preferência de contratação às entidades filantrópicas e às
sem fins lucrativos, conforme preceituam a Constituição Federal em seu artigo 199, § 1º e
a Lei Federal nº 8.080/1990 em seus artigos 24 e 25.
5.6 Na sessão pública de abertura dos envelopes deverá ser lavrada ata com assinatura
dos presentes.
5.7 A minuta contratual utilizada pela SES-MG estará disponível para consulta aos interessados no momento da sessão pública e a qualquer momento nas SRS/GRS.
5.8 Após habilitação dos prestadores, a SRS/GRS deverá providenciar a publicação do
Resultado do Chamamento Público, no prazo de dois dias úteis após a abertura dos envelopes, constando a relação das entidades habilitadas e não habilitadas, pela Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais.
6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

A Comissão Especial de Chamamento Público julgará a aptidão das entidades interessadas mediante comprovação de apresentação da documentação solicitada nos
itens seguintes:
6.1 Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
a. Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e suas alterações, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, conforme o caso;
b. Cópia autenticada da inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
c. Cópia autenticada da Carteira de Identidade (CI) e do Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do representante legal;
d. Cópia autenticada do documento da CI e do CPF do responsável técnico;
e. Dados pessoais da diretoria, quando Fundação: nomes, nacionalidade, estado
civil, profissão, endereço, número da CI e do CPF;
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f. Cópia autenticada do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
em Saúde (CEBAS), expedido pelo Ministério da Saúde ou Lei de Utilidade Pública
federal, estadual ou municipal, quando instituições filantrópicas;
g. Cópia autenticada do registro no Conselho Regional de Classe, nos termos do artigo 1°, da Lei Federal n° 6.839/1980 que dispõe sobre o registro de entidades nas
entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, dentro da validade.
6.2 Para a comprovação da Regularidade Fiscal, os interessados deverão apresentar os
seguintes documentos:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b. Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dentro da
validade, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) atualizada, ou prova de inexistência de débito referente aos três meses anteriores, ou, se for
o caso, prova de regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas
aos débitos renegociados;
c. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade de Situação (CRS), dentro da validade;
d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
Certidão de Débitos Tributários (CDT) junto à Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais, dentro da validade;
f. Alvará de funcionamento do estabelecimento, dentro da validade.
6.3 Para a comprovação da Qualificação Técnica os interessados deverão apresentar os
seguintes documentos:
a. Cópia autenticada do Alvará de Fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual ou
Municipal, dentro da validade;
b. Cópia autenticada do Relatório de Inspeção Sanitária atualizado, emitido pela
Vigilância Sanitária estadual ou municipal, dentro do período de um ano;
c. Parecer Conclusivo emitido pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal, dentro do período de um ano, constando que o interessado atende às legislações
pertinentes para o credenciamento/contratação do(s) serviço(s);
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d. Ficha Completa do CNES devidamente atualizada, assinada e carimbada, contendo a identificação do assinante.
e. Portarias Ministeriais que habilitam o interessado a prestar os serviços a serem
contratados, se for o caso.
6.4 Em se tratando de serviços laboratoriais, os interessados deverão apresentar também os seguintes documentos:
a. Apresentar regimento interno ou documento equivalente, atualizado, contemplando a definição e a descrição de todas as suas atividades técnicas, administrativas e
assistenciais, responsabilidades e competências;
b. Apresentar certificado anual de conformidade e/ou comprovante de participação
efetiva em um Programa de Controle Externo da Qualidade nas especialidades dos
exames que realiza em sua estrutura física;
c. Apresentar relatório de Controle Interno da Qualidade contemplando as análises
realizadas;
d. Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS);
e. Apresentar relatório de pesquisa de satisfação do cliente, juntamente com o formulário utilizado na pesquisa, dos últimos 12 (doze) meses;
f. Apresentar o Procedimento Operacional Padrão (POP´S) de todos os seus processos analíticos.
6.5 Em se tratando de serviços de alta complexidade, sendo necessária a habilitação
do(s) serviço(s) a ser (em) prestado(s), pelo Ministério da Saúde, os interessados deverão
apresentar também os seguintes documentos:
a. Cópia do cartão de inscrição dos profissionais que trabalham na(s) Unidade(s) Prestadora(s) de Serviços, nos respectivos Conselhos;
b. Cópia do documento que comprove especialidade de todos os profissionais;
c. Documentos específicos exigidos pelas Portarias do Ministério da Saúde, de acordo
com o serviço solicitado. Em caso de dúvidas com relação a qual Portaria se trata
o serviço solicitado, estas poderão ser sanadas na Coordenação de Média e Alta
Complexidade da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde (CMAC/SRAS/
SES-MG).
6.6 Os interessados deverão apresentar ainda os seguintes documentos:
a. Declaração da entidade de que não possui impedimento para licitar ou contratar
com a Administração Pública, conforme modelo constante no Anexo I deste Edital;
b. Declaração de que a entidade não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
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de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de
1988 (Lei nº 9.854/1999), conforme modelo constante no Anexo II deste Edital;
c. Declaração da entidade de que está de acordo com os preços estabelecidos pela Administração Pública e bem como com as normas de prestação de serviço no SUS e
com as regras de pactuação dos fluxos assistenciais, conforme modelo constante no
Anexo III deste Edital;
d. Declaração de que o(s) proprietário(s) e/ou diretor(es) e/ou provedor(es) do estabelecimento a ser contratado não pertence(m) ao quadro de servidores públicos da
SES-MG ou de seus órgãos vinculados (Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais – FHEMIG, Fundação Ezequiel Dias – FUNED, Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia de Minas Gerais – HEMOMINAS e Escola de Saúde Pública –
ESP-MG (artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993), e nem exerce(m) cargo de chefia
ou função de confiança no SUS federal, estadual ou municipal (artigo 26, § 4º da Lei
nº 8.080/1990), conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.
6.7 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços constantes neste Edital, desde
que a entidade comunique à SES-MG a existência de serviços subcontratados, mediante
a apresentação dos seguintes documentos:
a. Cópia autenticada do Contrato celebrado entre a entidade interessada e a subcontratada;
b. Declaração da entidade interessada, constando quais e quantos serviços são subcontratados, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital;
c. Documentos da subcontratada conforme disposto nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6
deste Edital.
6.7.1 É vedada a subcontratação total do objeto deste Edital.
6.8 A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas
nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do participante.
6.9 A(s) entidade(s) habilitada(s) terá(ão) mera expectativa de direito quanto à sua contratação.

7. DOS RECURSOS

7.1 Caberá recurso dos atos praticados no curso deste Edital de credenciamento, nos termos
da Lei Federal nº 8.666/1993. Os recursos deverão ser formulados no prazo de cinco dias

53

úteis, contados da data da publicação do Resultado do Chamamento Público, devendo ser
entregues diretamente na SRS/GRS, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, não sendo admitidos recursos por e-mail.
7.2 A Comissão Especial de Chamamento Público poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, deverá fundamentar sua decisão inicial e encaminhar o recurso formalmente à Diretoria de Formalização de Contratos de
Serviços e Programas de Saúde, a qual encaminhará à Assessoria Jurídica (AJ) da SES-MG para proferir a decisão final.
7.3 O resultado final do recurso será publicado pela Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais.
7.4 Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios,
sendo rejeitados liminarmente os recursos interpostos por via postal, fax ou correio eletrônico, ou fora dos padrões e prazos estabelecidos neste Edital.
8. DA VISTORIA TÉCNICA

8.1 As instituições contratadas deverão cumprir, durante toda a execução, todos os requisitos exigidos para habilitação e poderão ser vistoriadas por representantes da SES-MG
a qualquer momento, sem aviso prévio.
8.2 Durante a vistoria técnica, além da comprovação da veracidade das informações
prestadas pela instituição no processo de habilitação, poderão ser analisados os itens
descritos no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), a
fim de validar tais informações.
8.3 A vistoria técnica não será pressuposto para habilitação, entretanto a divergência
entre as informações prestadas pelo interessado e o certificado através da vistoria técnica poderá acarretar na rescisão do Contrato eventualmente firmado com o Estado, sem
prejuízo da imposição das penalidades legais.
9. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 Entre todas as entidades habilitadas, a preferência legal para contratação é das entidades privadas sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas, sendo que as entidades
privadas com fins lucrativos somente serão contratadas quando as primeiras não possuírem condições e/ou interesse em absorver a totalidade dos serviços.
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9.2 Caso seja habilitada mais de uma entidade que se enquadre na mesma natureza
jurídica (entidades privadas sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas ou entidades privadas com fins lucrativos) deverá ser celebrado contrato com todas elas, sendo
o recurso financeiro dividido igualmente, podendo obedecer a capacidade operacional
de cada um, desde que devidamente demonstrado e fundamentado pela Comissão de
Chamamento Público.
9.3 A vigência do Contrato será de sessenta meses a partir da data de sua assinatura,
e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação, por extrato, pela Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser alterado, mediante celebração de Termo
Aditivo, devidamente motivado.
9.4 Como exigências imprescindíveis para a formalização e manutenção do Contrato, a
entidade habilitada deverá atender às seguintes condições:
a. Atender às normas deste Edital e seus Anexos;
b. Realizar os serviços de acordo com as tabelas SIA/SUS e SIH/SUS vigentes;
c. Manter em suas instalações físicas arquivo permanente dos prontuários dos pacientes SUS contendo material biológico, material patológico, mapas de trabalho,
arquivos dos exames de imagens acompanhados dos respectivos laudos;
d. Apresentar qualquer documento prontamente, sempre que solicitado pela SES-MG,
no prazo máximo de cinco dias úteis, sob pena de rescisão contratual.
9.5 A entidade que for contratada deverá informar à SES-MG, de imediato, qualquer alteração em suas instalações físicas ou endereço de atendimento, bem como qualquer
alteração do capital social da entidade ou de sua composição societária, com a apresentação do documento modificativo, sob pena de descredenciamento da Contratada.
9.6 A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos pela entidade, mas a quantidade necessária para atender a demanda especificada e disponibilidade
orçamentária e financeira, segundo estudo de viabilidade realizado previamente à publicação deste Edital.
10. DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados pela entidade contratada será
efetuado mensalmente, até o décimo dia útil do mês subsequente ao de referência, respeitados eventuais atrasos no repasse do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o Fundo
Estadual de Saúde (FES), levando-se em consideração o número de procedimentos realizados, de acordo com as tabelas SIA/SUS e SIH/SUS vigentes e observadas as cláusulas previstas no instrumento contratual e seus anexos.
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11. DAS PENALIDADES

11.1 Os contratados estarão sujeitos às sanções administrativas previstas nos artigos
86 e 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Regulamento do Sistema
Estadual de Auditoria Assistencial (SAA-SES/SUS-MG (aprovado pela Resolução SES
nº 1.834/2009), assegurado o contraditório e a ampla defesa, observadas as disposições
contratuais.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Preservado o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, fica reservada
à SES-MG a faculdade de revogar, no todo ou em parte, para atender a interesse público,
ou de anular o presente Chamamento Público em razão de vício de legalidade, sem assistir às entidades direito à reclamação, indenização, reembolso ou compensação.
12.2 A entidade interessada reconhece as prerrogativas e autoridade normativa genérica
da direção nacional do SUS, auditoria dos órgãos gestores do SUS, decorrentes da Lei
nº 8.080/1990 comprometendo-se a aceitar eventuais aditamentos que venham ser impostos por alterações das normas do Ministério da Saúde.
12.3 Fica eleito o foro da Capital, por mais privilegiado que outro seja, para dirimir as
questões que não puderem ser, amigavelmente, resolvidas pelas partes.

Belo Horizonte, ----- de ---------------------- de 20---.

Subsecretário(a) de Regulação em Saúde
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
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ANEXO I DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaro, para fins de participação no Edital de nº -----/----, que a(o) -------------------- (razão social da entidade interessada) não possui impedimento para licitar ou
contratar com a Administração Pública.

(Município), ------- de ---------------------------- de 20---.

Assinatura do responsável legal
Nome legível do responsável legal
Razão social da entidade interessada
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ANEXO II DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

Declaro, para fins de participação no Edital de nº -----/----, que a (o) ----------------- (razão social da entidade interessada)não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei
nº 9.854/1999).

(Município), ------- de ---------------------------- de 20---.

Assinatura do responsável legal
Nome legível do responsável legal
Razão social da entidade interessada
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ANEXO III DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS PREÇOS
ESTABELECIDOS PELO SUS

Declaro, para fins de participação no Edital de nº -----/----, que a(o) ----------------- (razão social da entidade interessada) está de acordo com os preços estabelecidos
pela Administração Pública e com as normas de prestação de serviço no SUS, bem como
com as regras de pactuação dos fluxos assistenciais.

(Município), ------- de ---------------------------- de 20---.

_______________________________________
Assinatura do responsável legal
Nome legível do responsável legal
Razão social da entidade interessada
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ANEXO IV DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SES-MG E NÃO
EXERCÍCIO DE CARGO DE CHEFIA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO SUS

Declaro, para fins de participação no Edital de nº -----/----, que o(s)
proprietário(s) e/ou diretor(es) e/ou provedor(es) do(a) --------------------- (razão social da
entidade interessada), não pertence(m) ao quadro de servidores públicos da SES-MG ou
de seus órgãos vinculados [Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG,
Fundação Ezequiel Dias – FUNED, Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia de
Minas Gerais – HEMOMINAS e Escola de Saúde Pública – ESP-MG (artigo 9º, inciso III,
da Lei nº 8.666/1993)], e nem exerce(m) cargo de chefia ou função de confiança no SUS
(artigo 26, § 4º da Lei nº 8.080/1990).

(Município), ------- de ---------------------------- de 20---.

________________________________________
Assinatura do responsável legal
Nome legível do responsável legal
Razão social da entidade interessada
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ANEXO V DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO(S) SUBCONTRATADO(S)

Declaro, para fins de participação no Edital de nº -----/----, que a(o) ----------------- (razão social da entidade interessada) subcontrata os serviços prestados pela(s)
empresa(s) subcontratada(s):
Serviço(s)

Quantidade de serviço(s)

Razão social da(as/os)

subcontratado(s)

subcontratado(s)

subcontratada(as/os)

XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Declaro ainda, estar ciente de que a omissão de qualquer subcontratação
realizada por este estabelecimento e/ou divergências encontradas entre esta declaração
e os dados constantes no Módulo Conjunto/Sub-módulo: Informações gerais do
Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) poderá acarretar
a rescisão imediata do Contrato, se for o caso.

(Município), ------- de ---------------------------- de 20---.

____________________________________
Assinatura do responsável legal
Nome legível do responsável legal
Razão social da entidade interessada
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ANEXO VII – MODELO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
DO CHAMAMENTO PÚBLICO
RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO SES-MG N° XX/2014
HABILITAÇÃO
Em conformidade com o Chamamento Público n° XX/20XX, publicado no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em XX de XX de 20XX e suas retificações,
divulga-se em determinação ao artigo 3° c/c §1° do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, o
resultado do Processo de Seleção referente à habilitação das entidades interessadas
em firmar contrato com a SES-MG para prestação de serviços de saúde aos usuários
do SUS.
O processo com a exposição dos motivos estará disponível para consulta na
Superintendência/Gerência Regional de Saúde.
As entidades terão o prazo de cinco dias úteis para interposição de Recurso
Administrativo, nos termos do disposto no artigo 109, inciso I, alínea a, da Lei Federal
n° 8.666/1993, contados a partir da data da publicação deste resultado.

Relação das entidades habilitadas
N°

NOME DA ENTIDADE

CNPJ

1

XXXX

XXX

2

XXXX

XXX

3

XXXX

XXX

Relação das entidades não habilitadas
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N°

NOME DA ENTIDADE

CNPJ

1

XXXX

XXX

2

XXXX

XXX

3

XXXX

XXX
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ANEXO VIII – MODELO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE RECURSO INTERPOSTO AO RESULTADO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO

RESULTADO FINAL DE RECURSO INTERPOSTO AO RESULTADO
DO CHAMAMENTO PÚBLICO SES-MG N° XX/2014
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES-MG torna público que foi deferido (ou indeferido) o recurso interposto pela entidade --------, do município de -----, CNPJ
-----, conforme decisão da Comissão Especial de Chamamento Público, sendo definidas
as entidades habilitadas e não habilitadas, conforme a seguir:

Relação das entidades habilitadas
N°

NOME DA ENTIDADE

CNPJ

1

XXXX

XXX

2

XXXX

XXX

3

XXXX

XXX

Relação das entidades não habilitadas
N°

NOME DA ENTIDADE

CNPJ

1

XXXX

XXX

2

XXXX

XXX

3

XXXX

XXX
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ANEXO IX – MODELO DO PLANO OPERATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO OPERATIVO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - FINANCIAMENTO MAC
NOME DO ESTABELECIMENTO

CNES

CNPJ

MUNICÍPIO

TIPO DE GESTÃO

No Quadro 1 a seguir, os procedimentos por agrupamentos da PPI a ser
habilitados/contratados deverão ser detalhados na “Ficha de Programação FísicoOrçamentária para Habilitação/Contratação de Serviços Assistenciais”
QUADRO 1 - MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO

DESCRIÇÃO SERVICO

QUANTIDADE MENSAL A
VALOR MENSAL R$ TOTAL
SER CONTRATADA

GRUPO 01 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE
0101

AÇÕES COLETIVAS/ INDIVIDUAIS EM SAÚDE
Sub Total GRUPO 01

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
0

0,00
0,00

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
0201

COLETA DE MATERIAL

0202

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO

0203

DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA

0204

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA

0205

DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA

0209

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

0211

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES

0212

DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
Sub Total GRUPO 02

GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
0301

CONSULTAS/ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS

0302

FISIOTERAPIA

0303

TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)

0306

HEMOTERAPIA

0307

TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS

0309

TERAPIAS ESPECIALIZADAS
Sub Total GRUPO 03

GRUPO 04 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
0401

PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CUTANEO E MUCOSA

0404

CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES

0405

CIRURGIA DO APARELHO DE VISÃO

0406

CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO

0407

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

0408

CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR

0409

CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO

0410

CIRURGIA DE MAMA

0411

CIRURGIA OBSTÉTRICA

0412

CIRURGIA TORÁCICA

0413

CIRURGIA REPARADORA

0414

CIRURGIA ORO-FACIAL

0415

OUTRAS CIRURGIAS

0417

ANESTESIOLOGIA
Sub Total GRUPO 04
TOTAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

LOCAL

DATA

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM O PRESENTE PLANO OPERATIVO E QUE HÁ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO TETO DO MUNICÍPIO DE
ACORDO COM A PPI ASSISTENCIAL, E/OU CONFORME PACTUAÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS, PARTE
INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERINTENDENTE/GERENTE REGIONAL DE SAÚDE
SCSS/SUBREGS
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO OPERATIVO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - FINANCIAMENTO MAC
NOME DO ESTABELECIMENTO

CNES

CNPJ

MUNICÍPIO

TIPO DE GESTÃO

No Quadro 2 a seguir, os procedimentos por agrupamentos da PPI a ser
habilitados/contratados deverão ser detalhados na “Ficha de Programação FísicoOrçamentária para Habilitação/Contratação de Serviços Assistenciais”
QUADRO 2 - ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO

DESCRIÇÃO SERVIÇO

QUANTIDADE MENSAL A
VALOR MENSAL TOTAL R$
SER CONTRATADA

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
020101

COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BIÓPSIA

0202

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO

0204

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA

020501

ULTRA-SONOGRAFIAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO

0206

DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA

0207

DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

0208

DIAGNÓSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO

0209

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

0210

DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

021102

DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA

021107

DIAGNÓSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA

0212

DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
Sub Total GRUPO 02

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
0

0,00
0,00

GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
030107

ATEND/ACOMP REABILITAÇÃO FÍSICA MENTAL VISUAL MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS

030111

ATEND/ACOMP QUEIMADOS

030112

ATEND/ACOMP DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS ENDÓCRINAS/METABÓLICAS E NUTRIC

030113

ACOMPANHAMENTO EM OUTRAS ESPECIALIDADES

030312

TRATAMENTOS POR MEDICINA NUCLEAR EM VIVO

0304

TRATAMENTO EM ONCOLOGIA

0306

HEMOTERAPIA

0307

TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS

030903

TERAPIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO
Sub Total GRUPO 03

GRUPO 04 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
0405

CIRURGIA DO APARELHO DA VISÃO

0409

CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO

041301
0414

TRATAMENTO DE QUEIMADOS
CIRURGIA OROFACIAL
Sub Total GRUPO 04

GRUPO 07 - ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - SUBGRUPO 01 - NÃO RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO
070101

OPM AUXILIARES DA LOCOMOÇÃO

070102

OPM ORTOPÉDICAS

070103

OPM AUDITIVAS

070104

OPM OFTALMOLÓGICAS

070106

OPM EM UROLOGIA

070107

OPM EM ODONTOLOGIA

070108

OPM DE ANOMALIAS BUCO-MAXILO-FACIAL

070109

SUBSTITUIÇÃO / TROCA EM ÓRTESE E PRÓTESE

070110

OPM EM QUEIMADOS
Sub Total GRUPO 07
TOTAL DA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

LOCAL

DATA

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM O PRESENTE PLANO OPERATIVO E QUE HÁ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO TETO DO MUNICÍPIO DE
ACORDO COM A PPI ASSISTENCIAL, E/OU CONFORME PACTUAÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS, PARTE
INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERINTENDENTE/GERENTE REGIONAL DE SAÚDE
SCSS/SUBREGS
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO OPERATIVO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FINANCIAMENTO MAC
NOME DO ESTABELECIMENTO

CNES

CNPJ

MUNICÍPIO

TIPO DE GESTÃO

QUADRO 3 - MÉDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO

DESCRIÇÃO LEITO

09.01.180

CIRÚRGICO

09.01.195

CLÍNICO

09.01.191

OBSTÉTRICO

09.01.198

PEDIÁTRICO

N° LEITOS

INTERNAÇÕES
VALOR MENSAL TOTAL
MENSAIS PREVISTAS
R$

OUTRAS ESPECIALIDADES
03.03.13

CUIDADOS PROLONGADOS

03.03.17

TRANSTORNOS MENTAIS

09.01.196

PSIQUIATRIA CLINICA
TOTAL MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

0

LOCAL

0

0,00
DATA

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM O PRESENTE PLANO OPERATIVO E QUE HÁ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO TETO DO MUNICÍPIO DE
ACORDO COM A PPI ASSISTENCIAL, E/OU CONFORME PACTUAÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS, PARTE
INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERINTENDENTE/GERENTE REGIONAL DE SAÚDE
SCSS/SUBREGS
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO OPERATIVO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FINANCIAMENTO MAC
NOME DO ESTABELECIMENTO

CNES

CNPJ

MUNICÍPIO

TIPO DE GESTÃO

QUADRO 4 - ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO

DESCRIÇÃO LEITO

N° LEITOS

INTERNAÇÕES
VALOR MENSAL TOTAL
MENSAIS PREVISTAS
R$

LEITO CIRÚRGICO
04.06

CARDIOVASCULAR

04.06.01

CIRURGIA CARDIOVASCULAR

04.06.02

CIRURGIA VASCULAR

04.06.03

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

0406.04

CIRURGIA ENDOVASCULAR

04.06.05

ELETROFISIOLOGIA

04.06.06

CIR. CARDIOVASC. PEDIATRICA

09.06.20

TERAPIA NUTRICIONAL

04.03

NEUROCIRURGIA

04.05

OFTALMOLOGIA

04.16

ONCOLOGIA

04.08

ORTOPEDIA

LEITO CLÍNICO
03.03.18

AIDS

03.03.08

NEUROLOGIA

04.16

ONCOLOGIA

LEITO COMPLEMENTAR
08.02.01

UTI ADULTO - TIPO I

08.02.01(083)

UTI ADULTO - TIPO II

08.02.01(091)

UTI ADULTO - TIPO III

08.02.01(156)

UTI PEDIATRICA - TIPO II

08.02.01(075)

UTI PEDIATRICA - TIPO III

08.02.01(121)

UTI NEONATAL - TIPO II

08.02.01

UTI NEONATAL - TIPO III

08.02.01 (210)
09.05.50

UTI TERAPIA CORONARIANA (UCO) TIPO II
UCI REDE CEGONHA (Canguru e Convencional)
TOTAL ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

0

LOCAL

0

0,00
DATA

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM O PRESENTE PLANO OPERATIVO E QUE HÁ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO TETO DO MUNICÍPIO DE
ACORDO COM A PPI ASSISTENCIAL, E/OU CONFORME PACTUAÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS, PARTE
INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERINTENDENTE/GERENTE REGIONAL DE SAÚDE
SCSS/SUBREGS
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO OPERATIVO DE SERVIÇOS DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)
NOME DO ESTABELECIMENTO

CNES

CNPJ

MUNICÍPIO

TIPO DE GESTÃO

QUADRO 5 - FAEC
CÓDIGO

DESCRIÇÃO SERVICO

MODAL.
AMB/HOSP

QUANTIDADE MENSAL A
VALOR MENSAL R$ TOTAL
SER CONTRATADA

TOTAL DOS SERVIÇOS FAEC

0

LOCAL

0,00
DATA

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM O PRESENTE PLANO OPERATIVO E QUE OS RECURSOS FINANCEIROS ESTÃO ASSEGURADOS POR MEIO DO
FINANCIAMENTO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO, NÃO IMPACTANDO O TETO FINANCEIRO DA PPI ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO.

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERINTENDENTE/GERENTE REGIONAL DE SAÚDE
SCSS/SUBREGS
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ANEXO X – MODELO DO TERMO DE RENUMERAÇÃO

TERMO DE RENUMERAÇÃO

Informamos que o processo referente à contratação da entidade --------, com sede em
-------, para execução de serviços ambulatoriais (e hospitalares) no âmbito do SUS/MG,
foi renumerado nas páginas ------, devido a erro material.

--------, ----- de ------ de 20---.

XXXXXXXXXXX
Coordenador do Núcleo de Regulação
Superintendência/Gerência Regional de -------------
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ANEXO XI – MODELO DA CAPA PADRONIZADA PARA O
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/SES/SUS-MG
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS (E HOSPITALARES) JUNTO AO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS-MG)
ENTIDADE: XXXXXXX
CNPJ: XXXXXX
SUPERINTENDÊNCIA/GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE: XXXX
SIGED: -----------------
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ANEXO XII – MODELO DO FORMULÁRIO I PARA O
CREDENCIAMENTO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA
COMPLEXIDADE EM MUNICÍPIOS QUE POSSUEM GESTÃO
SOBRE SEUS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ALTA COMPLEXIDADE EM MUNICÍPIOS QUE POSSUEM GESTÃO SOBRE SEUS PRESTADORES
FORMULÁRIO I
SUPERINTENDÊNCIA/GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE:
Município Solicitante:
População:
Descrição do serviço(s) de Alta Complexidade solicitado(s):
Modalidade, complexidade e
Grupo e S ubgrupo ou
Meta Fisica
financiamento
Meta Financeira Mês
Forma de Organização
Mês

(
Grupo e Subgrupo

)

PLANILHA DE REMANEJAMENTO
Municipio Pacto Atual ANO

Valor Ano

Municipio Pacto Proposto ANO

Valor Ano

Justificativa da proposição (demanda local, mecanismo de acesso ,capacidade instalada,capacidade técnica operaciona):
O Município de __________________é sede de Região Ampliada _____________________ sendo referência para procedimentos
de Alta Complexidade. Atualmente o serviço de ____________________________ está referenciado em _______________________
e a Habilitação na Região Ampliada de _________________________ promoverá uma melhoria no acesso do paciente ao serviço,
obedecendo assim o PDR.

Assinatura e carimbo do Gestor Municipal de Saúde:

Data:
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ANEXO XIII – MODELOS DAS DECLARAÇÕES DO GESTOR
MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE DISPÕEM SOBRE A EXISTÊNCIA
OU NÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS
QUE POSSUEM GESTÃO SOBRE SEUS PRESTADORES DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
Modelo 1: Declaração sobre a necessidade de aporte financeiro para habilitação e contratação de novo serviço
Eu, (nome), Secretário de Saúde do município de (município)     , declaro que para
habilitação e contratação dos serviços de Alta Complexidade de (nome e numeração do grupo/subgrupo)     , com valores mensal e anual, respectivamente de (valor
mensal)     /(valor anual)     , será necessário o aporte de novos recursos financeiros
oriundos do Ministério da Saúde.
Assumo total responsabilidade pela veracidade da declaração prestada, sob pena de
responder administrativa, civil e criminalmente.
____________________________
Local, data, assinatura e carimbo do Gestor Municipal de Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelo 2: Declaração sobre a disponibilidade de recursos financeiros no Fundo Municipal de Saúde (FMS) para habilitação e contratação de serviços de alta complexidade
Eu, (nome), Secretário de Saúde do município de (município) , declaro que o FMS desse
município dispõe de recursos financeiros para habilitação e contratação dos serviços
de Alta Complexidade de (nome e numeração do grupo/subgrupo), com valores mensal e anual, respectivamente de (valor mensal) / (valor anual). O recurso referido tem
origem (descrever se é de origem federal, estadual ou municipal), de acordo com (inserir número e data de Portaria, Decreto, Resolução ou outro).
Assumo total responsabilidade pela veracidade da declaração prestada, sob pena de
responder administrativa, civil e criminalmente.
_____________________________
Local, data, assinatura e carimbo do Gestor Municipal de Saúde
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Modelo 3: Declaração de que os recursos necessários para habilitação e contratação
dos serviços de alta complexidade têm origem no remanejamento da PPI/MG
Eu, (nome), Secretário de Saúde do município de (município), declaro que para habilitação e contratação dos serviços de Alta Complexidade de (nome e numeração do grupo/subgrupo), com valores mensal e anual, respectivamente de (valor mensal)/(valor
anual), será necessário o remanejamento de metas físicas e financeiras da PPI, conforme proposto nas planilhas anexas.
Assumo total responsabilidade pela veracidade da declaração prestada, sob pena de
responder administrativa, civil e criminalmente.
____________________________
Local, data, assinatura e carimbo do Gestor Municipal de Saúde
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ANEXO XIV – MODELO DO CHECK-LIST PARA O
CREDENCIAMENTO /HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA
COMPLEXIDADE EM MUNICÍPIOS QUE POSSUEM GESTÃO
SOBRE SEUS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CHECK-LIST PARA HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA
COMPLEXIDADE EM MUNICÍPIOS QUE POSSUEM GESTÃO
SOBRE SEUS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PÁGINAS DOS
AUTOS

Formulário I, conforme Anexo XII deste Manual.

Ofício de ciência/conhecimento da CIRA, conforme anexo IV deste
Manual.

Parecer Técnico Conclusivo sobre a consulta prévia, emitido pela
CMAC/DPGH/SRAS.

Plano Operativo, conforme Anexo IX deste Manual.

Declaração do Gestor Municipal, que dispõe sobre a existência ou
não de recursos financeiros para a contratação dos serviços, utilizando um dos modelos constantes no Anexo XII deste Manual.
Documentação de qualificação técnica relacionada nas Resoluções
Estaduais e/ou Portarias Ministeriais específicas para cada tipo de
serviço solicitado.

--------, ----- de ------ de 20---.
XXXXXXXXXXX
Coordenador do Núcleo de Regulação
Superintendência/Gerência Regional de -------------
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