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TERMO DE REFERÊNCIA 
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE SAÚDE 

 
 

1. SETOR SOLICITANTE 

1.1. Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros (SMS). 

 

2. OBJETO 

2.1. Este Termo de Referência tem por objeto a realização de Chamamento Público para 

credenciamento e contratação de pessoas jurídicas de natureza pública, filantrópica e/ou 

privada para prestação de serviços de saúde no âmbito hospitalar aos usuários do SUS, de 

forma complementar, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, em seu art. 199, § 1º, c/c art. 24 da Lei Federal nº 8.080/1990, nos termos deste 

instrumento e seus anexos. 

2.2. A relação dos serviços a serem contratados, bem como as metas físicas e os valores 

financeiros mensais, estão descritos no Anexo deste Termo de Referência. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Conforme a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.510/2017, a assunção da gestão dos 

estabelecimentos hospitalares de saúde pelo município de Montes Claros implica a 

responsabilidade pelas ações relacionadas à seleção, cadastramento, contratação e 

pagamento dos prestadores hospitalares, utilizando os recursos financeiros da Média e Alta 

Complexidade (MAC), incentivos e demais recursos alocados no município de Montes Claros 

para a atenção hospitalar, em regime de internação e de atenção ambulatorial, justificando, 

portanto, a realização do Chamamento Público. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços descritos neste Edital deverão ser realizados pelas instituições 

contratadas, de acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Saúde de Montes 

Claros – MG e demais atos normativos da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, 

da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde, bem como o previsto no 

instrumento contratual. 

4.2. Os serviços a serem contratados devem estar em consonância com a Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, cujos 

valores unitários dos procedimentos são especificados no Sistema de Gerenciamento da 

referida tabela (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp). 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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4.3. A execução de todos os serviços/procedimentos a serem contratados deverá 

incluir a responsabilidade do contratado com preparos, substâncias químicas, anestesias, 

equipamentos, suprimentos de qualquer espécie e instalações físicas necessárias para 

sua realização, conforme descrição no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES), salvo disposição em contrário. 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderá participar deste procedimento de Chamamento Público qualquer instituição 

pública, filantrópica e/ou privada com ou sem fins lucrativos do ramo de atividade pertinente 

ao objeto deste Termo de Referência, que possua matriz ou filial com domicílio no município 

de Montes Claros, em atendimento às pactuações dispostas na Programação Pactuada 

Integrada (PPI) e Programas de Saúde instituídos pelos entes federados, desde que satisfaça 

as exigências deste termo e dos seus anexos. 

5.2. As instituições interessadas deverão estar inscritas no SCNES, sendo que o referido 

cadastro deve estar devidamente atualizado e compatível com o objeto deste instrumento. 

5.3. As instituições beneficiárias de recursos identificados de acordo com habilitações do 

Ministério da Saúde terão a sua participação no instrumento convocatório garantida através 

da apresentação da devida publicação ministerial, qualificando-as para o fim específico. 

5.4. Não poderão participar as pessoas jurídicas: 

I. Que estejam em situação de falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

II. Constituídas na forma de sociedade estrangeira, que não se enquadrem no disposto 

no artigo 23 da Lei Federal n° 8.080/1990; 

III. Que estejam declaradas como inidôneas por órgão da Administração Pública, de 

forma direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio 

de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado, Município ou do Distrito 

Federal; 

IV. Que estejam temporariamente suspensas de contratar com a Administração Pública 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

V. 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 26, § 4º, da Lei Federal nº 8.080/1990, e artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/1993; 

VI. Que incorram em outros impedimentos previstos em lei. 

5.5. É vedado a qualquer pessoa física ou jurídica representar mais de uma instituição nas 

Sessão(s) de Chamamento Público. 
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6. DOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

6.1. O objeto deste Termo de Referência poderá ser contratado na sua totalidade, no caso 

de apenas uma instituição habilitada neste certame, respeitando a capacidade técnica e 

operacional do estabelecimento limitado aos recursos contido no Anexo deste termo de 

referência. 

6.2. Na hipótese de mais de uma instituição habilitada na mesma categoria de natureza 

jurídica, quais sejam: I – pública; II - instituições filantrópicas e/ou privadas sem fins lucrativos 

e III - instituições privadas com fins lucrativos, a divisão dos serviços, objeto deste Termo de 

Referência, deverá ser realizada, considerando a série histórica de produção de Dezembro de 

2106 a Novembro de 2017, capacidade técnica e operacional dos estabelecimentos, 

comprovadas por meio da Ficha Completa do SCNES, devidamente atualizada, e parecer 

circunstanciado da visita técnica e os vazios assistenciais necessários à assistência à 

população. 

6.3. A Comissão Permanente de Licitações e Julgamento, juntamente com Comissão 

Técnica Especial C.T.E instituída pela SMS, reunir-se-ão para a realização da distribuição dos 

serviços, objeto deste Termo de Referência, ocasião em que serão definidos os serviços e 

quantitativos a serem contratados em cada prestador, conforme critério disposto no item 6.2. 

6.4. Para distribuição dos serviços a serem contratados, as instituições públicas terão 

preferência sobre as filantrópicas e/ou privadas sem fins lucrativos, sendo que as instituições 

privadas com fins lucrativos somente serão contratadas quando as anteriores não absorverem 

a totalidade dos serviços, na forma do o § 1º, do art. 199, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, e art. 25 da Lei Federal nº. 8.080/1990. 

6.5. A distribuição dos serviços deverá ser devidamente fundamentada e registrada em 

ata, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão Técnica Especial C.T.E. 

6.6. O resultado da distribuição dos serviços a serem contratados deverá ser comunicado, 

oficialmente, às instituições habilitadas. 

 

7. DOS VALORES E DO PAGAMENTO 

 

7.1 O prestador de serviços apresentará mensalmente, até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços, obedecendo ao cronograma definido pela 

SMS/MOC/SUS, todas as faturas nos moldes preconizados pelo DATASUS e outros que 

vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos. 

 

7.1.1 – Fica estabelecido o prazo de até o 5º dia útil, após a transferência de recursos feita 

pela União/Estado, para que o gestor possa efetuar o pagamento dos recursos aos 

estabelecimento de Saúde que prestem assistência de forma complementar ao SUS, 

vinculado a comprovação de disponibilidade de recurso específico em conta, conforme 

Portaria 2617 de 1º de Novembro de 2017, Art. 1º . 
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7.1.2 – Com relação ao valor pós-fixado, o repasse ficará condicionado à validação dos 

dados da produção ambulatorial e hospitalar no DATASUS, devendo receber o repasse 

no 5º (quinto) dia após a referida validação ser disponibilizada no sistema, condicionado 

ao repasse financeiro dos recursos federais e estaduais referentes aos serviços de alta 

complexidade e FAEC, conforme Portaria 2617 de 1º de Novembro de 2017, Art. 1º. 

 

7.1.3 – A responsabilidade do Município de Montes Claros/MG fica restrita ao pagamento 

de valores que sejam lastreados em respectivos repasses realizados pela União e/ou 

Estado, não podendo ser exigido contraprestação pecuniária do ente público municipal na 

ausência de repasse de recursos. 

 

7.2. As ações e serviços de saúde especificados no presente TERMO serão financiadas com os 

recursos da Programação Pactuada Integrada (PPI) no valor anual total estimado de 

R$129.717.698,18 (cento e vinte e nove milhões setecentos e dezessete mil e seiscentos e 

noventa e oito reais e dezoito centavos) e recursos da Secretaria de Estado da Saúde conforme 

Deliberação CIB-SUS/MG n. 2.656 de 27 de dezembro de 2017 no valor anual estimado de 

R$16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil reais), de acordo com o Anexo Técnico 

deste instrumento, conforme quadro descrito abaixo: 

 

7.2.1 – Os valores a serem pagos às instituições contratadas respeitarão o previsto na 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do 

SUS vigente e observadas às cláusulas previstas no instrumento contratual e seus 

anexos. 

 

7.2.2 – Para estabelecimentos habilitados para prestação de ações e serviços de saúde 

na modalidade “hospitalar” e “ambulatorial” os recursos serão repassados na forma de 

“orçamentação parcial” e encontram-se subdivididos da seguinte forma: 

 

I. Valor pré-fixado, composto pelos recursos de média complexidade ambulatorial e 

hospitalar disponíveis na Programação Pactuada Integrada (PPI) e recursos 

financeiros caracterizados como incentivos, quando for o caso, conforme previsto em 

deliberações específicas sendo o seu repasse vinculado ao alcance das metas 

qualitativas e quantitativas pactuadas, conforme a seguinte regra: 

 

 

I.I.  10% (dez por cento) do valor pré-fixado terá seu repasse quadrimestral 

condicionado ao cumprimento das metas qualitativas referentes aos indicadores 

classificados como “Geral”, que se encontram discriminadas neste instrumento, 

pertinentes aos estabelecimentos hospitalares que fazem jus ao Incentivo de 

Qualificação da Gestão Hospitalar (IGH) / Incentivo de Adesão à Contratualização 

(IAC). Para os demais estabelecimentos hospitalares que não recebam esses 

Incentivos, o desempenho será monitorado sistematicamente, contudo sem ter 
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impacto no repasse dessa parcela dos recursos, o qual será realizado conforme a 

produção apresentada; 

 

I.II.  90% (noventa por cento) do valor pré-fixado terá seu repasse mensal. 

II. Valor pós-fixado, composto pelos recursos referentes aos serviços de alta 

complexidade vinculados aos valores aprovados no processamento da produção e 

compatíveis com os recursos disponíveis na Programação Pactuada Integrada (PPI) e 

recursos estaduais conforme Deliberação CIB-SUS/MG n. 2.656 de 27 de dezembro de 

2017, sendo seu repasse efetuado conforme produção apresentada, respeitando os 

valores estipulados no Plano Operativo deste contrato. 

III. Para os estabelecimentos sem adesão ao processo de contratualização, conforme 

Portaria 3410 de Dezembro de 2013, o pagamento será efetuado conforme produção 

apresentada, respeitando os valores estipulados no Plano Operativo deste contrato. 

 
7.2.3 – Os valores estabelecidos neste Contrato, relacionados aos serviços previstos 
serão ajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pela 
União e/ou SES – Secretaria de Estado da Saúde e condicionada à disponibilidade 
financeira. 
 

 
7.2.4 – A instituição contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o disposto no artigo 65, § 1º, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 

 

7.2.5 – Os valores transferidos poderão ser alterados por Resolução da Secretaria de 

Estado de Saúde após aprovação na Comissão Intergestores Bipartite – CIB-SUS/MG, 

ou por Portarias Ministeriais. 

 

7.2.6 – Os recursos financeiros necessários para a execução das ações pactuadas serão 

repassados do Fundo Municipal de Saúde para o(a) CONTRATADO(A). 

 

7.2.7 – As transferências de recursos financeiros referentes ao exercício financeiro de 

________ correrão à conta do orçamento do respectivo exercício por meio da Dotação 

Orçamentária nº: _________________________, sendo que nos exercícios financeiros 

futuros, as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias específicas aprovadas 

para os mesmos. 

 

7.2.8 – Os valores estimados no Plano Operativo serão revistos e atualizados 

periodicamente, em decorrência do processo de elaboração e revisão da PPI, alterando-

se automaticamente o presente Contrato. 

 

7.2.9 – Nos casos em que houver extrapolamento dos serviços, estes serão 

encaminhados à Câmara de Compensação do Estado para análise e somente serão 

pagos quando os recursos forem repassados ao Fundo Municipal de Saúde. 
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7.2.10 – As incompatibilidades detectadas pela SRCAA (Setor de Regulação, Controle, 

Avaliação e Auditoria) serão objeto(s) de glosa(s) a serem apuradas no mês subsequente 

ao pagamento, em forma de descontos. 

 
8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1. Os contratos firmados com as instituições devidamente habilitadas, em consonância 

com a Lei 8.666/1993, considerando a prestação de serviços a serem executados de forma 

contínua, terão sua vigência de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período até 60 

(sessenta) meses, a partir da data de assinatura. 

8.2. A eficácia do instrumento contratual dar-se-á a partir de sua publicação, Imprensa 

Oficial do Município de Montes Claros - MG, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no 

Diário Oficial da União, podendo este ser alterado por meio de Termo Aditivo, devidamente 

motivado, e desde que não seja alterado o seu objeto. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS INSTITUIÇÕES CONTRATADAS 

9.1. Caberá às instituições contratadas o cumprimento das responsabilidades 

estabelecidas na legislação do SUS, nos diplomas federal, estadual e municipal que regem o 

Chamamento Público, bem como o cumprimento das obrigações constantes do edital, do 

contrato, do presente termo de referência e seus respectivos anexos, tais como: 

a) executar as ações necessárias à consecução do objeto deste contrato e cumprir os 

compromissos e as metas pactuadas no Plano Operativo e nas legislações vigentes. 

b) manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo 

prazo mínimo previsto na legislação, ressalvados outros prazos previstos em lei; 

c) não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, 

sem autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme art. 7º, inciso 2 

da Resolução nº196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996 

d) atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 

mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 

e)  garantir visita ampliada ao paciente do SUS internado quando couber; 

f) assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente 

respeitada a crença religiosa dos mesmos; 

g) manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital de Chamamento Público; 

h) assegurar à Auditoria Municipal, Auditoria Assistencial, à Auditoria Setorial e aos órgãos 

de controle externo da Administração Pública o pleno acesso aos documentos originados 

em decorrência da aplicação deste contrato; 

i) alimentar regularmente o Sistema SUSFácil e outros, mantendo a fidedignidade das 

informações, em especial diante da confrontação de faturamento de AIH; 

j) manter cadastro de evolução clínica no Sistema SUSFácil e outros sempre atualizado, 

não ultrapassando período de 12 horas sem alimentação, bem como responder os pedidos 

de complementação de informação deduzidos pelos médicos reguladores do SUSFácil e 

outros no mesmo período; 

k) observar, na aplicação de seus recursos humanos e técnicos, o grau de complexidade 

de sua assistência e sua capacidade operacional; 
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l) dispor de serviço de admissão solicitando aos pacientes, ou a seus representantes 

legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de 

encaminhamento, se for o caso, especificada no fluxo estabelecido pelo Gestor Municipal;  

m) informar sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam 

referenciados para atendimento, registrando o município de residência; 

n) garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

o) manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e os instrumentos necessários 

para a realização dos serviços e ações pactuadas; 

p) disponibilizar nos bancos de dados oficiais, estaduais e federais, a documentação 

comprobatória da execução dos serviços assistenciais, conforme o fluxo de 

encaminhamento e o formato das informações pactuados com a SMS; 

q) encaminhar, mensalmente, até o 3º dia útil, ao Gestor Municipal, os dados referentes à 

alimentação dos Sistemas de Informações Ambulatorial (SIA) e Hospitalar (SIH) da 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG e do Ministério da Saúde; 

r) manifestar-se quanto ao desempenho obtido nos indicadores, solicitando a reunião da 

Comissão de Acompanhamento/Comissão Técnica Especial – C.T.E, quando houver 

discordância; 

s) manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 

CNES; 

t) manter atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, conforme 

determinações do Conselho Federal de Medicina; 

u) justificar as razões técnicas da não realização de qualquer ato profissional quando 

requerido, por escrito, pelo paciente ou por seu responsável; 

v) apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem a execução 

do objeto deste contrato; 

w) apresentar sempre que solicitado relatórios de atividades que demonstrem a 

quantidade e qualidade do atendimento ao objeto deste instrumento; 

x) permitir o acesso dos técnicos da SMS aos registros, sistemas e informações, sempre 

que solicitado, excetuando os casos exclusivos de Autoridade Sanitária nas funções de 

Auditor Assistencial e Vigilância em Saúde;  

y) submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, apresentando 

toda documentação necessária, desde que solicitado; 

z) manter afixado, em local visível aos seus usuários, os seguintes avisos: 

1. estabelecimento integrante da Rede SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa 

condição; 

2. informações que possibilitem o acesso dos usuários a Ouvidoria local e Geral do SUS, 

para sugestões, reclamações e denúncias; 

3. o número do contrato, contendo o valor, o objeto, metas e indicadores pactuados, a data 
de assinatura, e o período de vigência.  
aa) responsabilizar-se por dano causado ao paciente, decorrente de ação ou omissão 

voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados, 

assegurando-se, em qualquer caso, o direito de regresso contra o responsável, sem 

prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis; 

ab) responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, 

por profissional empregado, vinculado ou preposto, em razão da execução deste TERMO; 

ac) responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciários que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato; 
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ad) respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 

saúde, salvo nos casos de iminente risco de vida ou obrigação legal; 

ae) observar, para as prescrições de medicamentos, a Política Nacional de Medicamentos 

(RENAME e Genéricos), excetuadas as situações ressalvadas em protocolos aprovados 

pela ANVISA ou pela Comissão Farmacoterapêutica do(a) CONTRATADO(A); 

af) observar os protocolos técnicos de atendimentos que terão como referência os 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Gestor Municipal; 

ag) observar na aplicação dos recursos e na execução das ações e serviços do Programa 

as normativas legais vigentes, sejam federais estaduais e municipais; 

ah) manter em local visível ao público, placa indicativa contendo informações sobre sua 

condição de beneficente na área de saúde, conforme Portaria GM/MS n° 1.970/2011 e de 

acordo com modelo constante no endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude; 

ai) cumprir com as obrigações e responsabilidades constantes neste contrato e nos seus 

Anexos Técnicos, bem como as estabelecidas na legislação do SUS, nos diplomas 

federais estaduais e municipais que regem o presente instrumento; 

aj) manter em regularidade suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e parafiscais, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de 

suas atividades, cabendo-lhe apresentar ao órgão ou entidade contratante, sempre que 

estes julgarem necessário, as comprovações dessa regularidade;  

ak) Manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e 

previdenciários aos seus trabalhadores e prestadores de serviços; 

al) franquear o acesso aos membros do Conselho Municipal de Saúde e aos 

representantes do Ministério Público no efetivo exercício do seu mister a qualquer 

momento, sem aviso prévio. 

am) todos os funcionários do estabelecimento de saúde conveniado, deverão usar crachá 

de identificação com foto e nome legível; 

an) submeter-se à regulação instituída pela SMS; 

ao) garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício de 

seu poder de fiscalização; 

ap) obrigar-se a entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato de saída do 

estabelecimento, documento impresso e legível, constando histórico do atendimento 

prestado ou resumo de alta, data e local de retorno se necessário, onde conste, também, a 

inscrição “Esta conta foi paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e 

contribuições sociais”; 

aq) garantir a realização das consultas de retorno pós-alta hospitalar nos casos de 

internações cirúrgicas em ambulatório fora do horário de plantão do profissional no PS e 

fora das dependências do pronto socorro ou similar. 

ar) cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH. 

as) utilizar como protocolos técnicos de atendimentos os estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde e pelos Gestores Estadual e Municipal; 

at) submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional de 

Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS; 

au) garantir no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do contrato a abertura e 

permanência de local próprio para todos os ambulatórios de média e Alta Complexidade, 

atendendo a obrigatoriedade das Portarias Ministeriais vigentes. 

av) não fazer cessão de crédito em favor de qualquer fornecedor ou terceirizado do 

contratado. 
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aw) manter “porta aberta” para atendimento à população para livre demanda e demanda 

regulada nas clínicas pleiteadas. Caso a instituição não tenha porta aberta no ato da 

assinatura do contrato será concedido um prazo de 120 (cento e vinte) dias improrrogáveis 

para atendimento deste Edital. 

ax) comunicar ao contratante a necessidade de manutenção ou substituição de 

equipamentos bem como a ausência temporária de profissionais ja com as propostas de 

soluções visando a não interrupção do cumprimento da agenda regulada pela SMS/MOC. 

 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes dos serviços registrados neste instrumento correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  Ficha 

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903200 1318 

Fonte de Recursos: 149 – Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

X FEDERAL  ESTADUAL  MUNICIPAL 

 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  Ficha 

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903200 
 

Fonte de Recursos: 155- Transferência dos Recursos do Fundo Estadual de Saúde 

 
FEDERAL X ESTADUAL  MUNICIPAL 

 

Deliberação CIB-SUS/MG nº 2656, de 27 de Dezembro de 2017. 

 

Montes Claros, ____ de _____ de 2018. 

 

 
Dulce Pimenta Gonçalves 

Secretária Municipal de Saúde de Montes Claros 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 

HOSPITALAR - TETO MAC 

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO 

QUANT. 

ANUAL  

A SER  

CONTRATADA 

VALOR ANUAL 

TOTAL R$ 
QUANT.  

  

MENSAL A 

SER  

CONTRATADA 

VALOR MENSAL 

TOTAL - R$ 

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA 

02.01 Coleta de material 2705 R$ 193.209,35 225 R$ 16.100,78 

02.02 Diagnóstico em laboratório clínico 259144 R$ 990.295,15 21595 R$ 82.524,60 

02.03 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 8830 R$ 152.766,87 736 R$ 12.730,57 

02.04 Diagnóstico por radiologia 92719 R$ 829.794,53 7727 R$ 69.149,54 

02.05 Diagnóstico por ultra-sonografia 6506 R$ 191.075,05 542 R$ 15.922,92 

02.06 Diagnóstico por tomografia 8774 R$ 815.321,73 731 R$ 67.943,48 

02.07 Diagnóstico por ressonância magnética 1244 R$ 334.332,42 104 R$ 27.861,04 

02.09 Diagnóstico por endoscopia 2523 R$ 133.792,11 210 R$ 11.149,34 

02.10 Diagnóstico por radiologia intervencionista 101 R$ 38.299,75 8 R$ 3.191,65 

02.11 Métodos diagnósticos em especialidades 7050 R$ 95.856,65 588 R$ 7.988,05 

02.12 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia 95 R$ 1.618,80 8 R$ 134,90 

 SADT 0 R$ 51.782,87 0 R$ 4.315,24 

Sub Total GRUPO 2 389.691 R$ 3.828.145,28 32474 R$ 319.012,11 

  

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA(FUNED) 

02.02 Diagnóstico em laboratório clínico(FUNED) 18192 R$ 192.345,00 1516 R$ 16.028,75 

Sub Total GRUPO 2 18192 R$ 192.345,00 1516 R$ 16.028,75 

 

GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS  

03.01 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 202570 R$ 2.157.866,84 16881 R$ 179.822,24 

03.02 Fisioterapia 25412 R$ 120.330,52 2118 R$ 10.027,54 

03.03 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 8699 R$ 3.184.726,45 725 R$ 265.393,87 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Página 11 de 14 
 

03.04 Tratamento em oncologia 121630 R$ 18.962.054,56 10136 R$ 1.580.171,21 

03.06 Hemoterapia 90 R$ 728,10 8 R$ 60,68 

03.07 Tratamentos odontológicos 2 R$ 2,48 0 R$ 0,21 

03.09 Terapias especializadas 1 R$ 1,52 0 R$ 0,13 

 SADT 0 R$ 817.557,46 0 R$ 68.129,79 

 358404 R$ 25.243.267,93 29867 R$ 2.103.605,66 

 

GRUPO 04 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

04.01 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 4094 R$ 80.786,28 341 R$ 6.732,19 

04.03 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 643 R$ 3.003.113,56 54 R$ 250.259,46 

04.04 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço 155 R$ 1.103.692,31 13 R$ 91.974,36 

04.05 Cirurgia do aparelho da visão 39767 R$ 660.869,96 3314 R$ 55.072,50 

04.06 Cirurgia do aparelho circulatório 2605 R$ 10.648.706,89 217 R$ 887.392,24 

04.07 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal 18 R$ 299,82 2 R$ 24,99 

04.08 Cirurgia do sistema osteomuscular 1792 R$ 1.738.336,71 149 R$ 144.861,39 

04.09 Cirurgia do aparelho geniturinário 50 R$ 1.598,89 4 R$ 133,24 

04.10 Cirurgia de mama 64 R$ 1.327,36 5 R$ 110,61 

04.11 Cirurgia obstétrica 1 R$ 19,79 0 R$ 1,65 

04.13 Cirurgia reparadora 1 R$ 31,28 0 R$ 2,61 

04.14 Bucomaxilofacial 162 R$ 3.381,18 14 R$ 281,77 

04.15 Outras cirurgias 45 R$ 198.384,58 4 R$ 16.532,05 

04.16 Cirurgia em oncologia 551 R$ 1.664.451,59 46 R$ 138.704,30 

04.17 Anestesiologia 111 R$ 2.080,37 9 R$ 173,36 

 SADT 0 R$ 1.710.100,86 0 R$ 142.508,41 

Sub Total GRUPO 4 50059 R$ 20.817.181,43 4172 R$ 1.734.765,12 

 

 

GRUPO 07 – ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS   

07.01 Órteses Próteses e materiais especiais 9 R$ 217,35 1 R$ 18,11 

Sub Total GRUPO 07 9 R$ 217,35 1 R$ 18,11 
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 Grupo: 8 - AÇÕES COMPLMEMENTARIES DA ATENÇÃO A SAÚDE   

802010083 DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI II) 65 R$ 8.961.638,40 5 R$ 746.803,20 

802010121 DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - UTIN (TIPO 

II) 
18 R$ 2.481.684,48 2 R$ 206.807,04 

802010156 DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI II) 4 R$ 551.485,44 0 R$ 45.957,12 

Sub Total GRUPO 08 87 R$ 11.994.808,32 7 R$ 999.567,36 

   

Grupo: 9 - OUTRAS PROGRAMAÇÕES   

901180  CLINICA CIRÚRGICA 12.043 R$ 9.876.461,80 1004 R$ 823.038,48 

901191  CLINICA OBSTETRICA 7019 R$ 4.598.696,17 585 R$ 383.224,68 

901195  CLINICA MÉDICA 13673 R$ 8.628.806,01 1139 R$ 719.067,17 

901198  CLINICA PEDIATRICA 4898 R$ 3.756.126,82 408 R$ 313.010,57 

Sub Total GRUPO 09 37633 R$ 26.860.090,80 3136 R$ 2.238.340,90 

   

Grupo: 9 - OUTRAS PROGRAMAÇÕES   

 Subgrupo: 905 - Incentivos   

90514  IAPI 1 R$ 780.000,00 0 R$ 65.000,00 

90521  Reestruturação da Assistencia Psiquiatrica - PRH 1 R$ 330.986,18 0 R$ 27.582,18 

90523  Incentivo OPO - MG Transplantes 1 R$ 240.000,00 0 R$ 20.000,00 

90580  Incentivos Hospitalares 4 R$ 22.749.940,96 0 R$ 1.895.828,41 

Sub Total GRUPO 09 7 R$ 24.100.927,14 1 R$ 2.008.410,60 

   

Grupo: 9 - OUTRAS PROGRAMAÇÕES   

 Subgrupo: 906 - Cárater Especial   

90611  Valores para reprogramação de procedimentos excluidos SIGTAP 1 R$ 6.127,92 0 R$ 510,66 

90615  Recurso disponível para futuras programações 1 R$ 49.836,84 0 R$ 4.153,07 

Sub Total GRUPO 09 2 R$ 55.964,76 0 R$ 4.663,73 

   

Grupo: 9 - OUTRAS PROGRAMAÇÕES   

 Subgrupo: 990 - Portarias Ministeriais   

990100  Portaria GM 4032 - Ajuste Tabela 1 R$ 120.421,15 0 R$ 10.035,10 
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990123  Portaria GM 3.163/2011 - Rede de Atenção às Urgências 1 R$ 220.383,60 0 R$ 18.365,30 

990125  Portaria GM 3281/2011 - Assistencia a Queimados 1 R$ 413,22 0 R$ 34,44 

990129  PORTARIA GM 1410/2012 - AJUSTE DE TABELA 1 R$ 1.350,00 0 R$ 112,50 

990139  Portaria GM 2602 de 16 de Novembro de 2012 - Ajuste de tabela 1 R$ 258.068,89 0 R$ 21.505,74 

990145  Portaria GM 2948 de 21 de Dezembro de 2012 - Ajuste de Tabela 1 R$ 156.543,75 0 R$ 13.045,31 

990146  Portaria GM 2947 de 21 de Dezembro de 2012 - Ajuste de Tabela 1 R$ 1.241.800,69 0 R$ 103.483,39 

990148  PORTARIA GM 198/2013 - ONCOLOGIA / RCA-RCAN 1 R$ 288.117,50 0 R$ 24.009,79 

990169  PORTARIA GM 2818 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013 - Alta 

Complexidade em T 
r 1 R$ 460.626,12 0 R$ 38.385,51 

990180  PORTARIA GM 3053 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 - NEFROLOGIA 1 R$ 115.184,52 0 R$ 9.598,71 

990182  Portaria GM 3166/2013 e futuras portarias - Ambulatorial 1 R$ 294.828,43 0 R$ 24.569,04 

990185  PORTARIA GM 823 DE 8 DE MAIO DE 2014 - TRAUMATO-ORTOPEDIA 1 R$ 460.626,12 0 R$ 38.385,51 

990229  Portaria GM 3.444 de 30 de dezembro de 2016 - SADT Oncologia 1 R$ 204.501,38 0 R$ 17.041,78 

990230  Portaria GM 3.399 de 29/12/2016 - Oncologia 1 R$ 716.107,00 0 R$ 59.675,58 

990240  Portaria GM 113/2013, reserva para programação SIH/MC 1 R$ 1.147.925,00 0 R$ 95.660,42 

990245  Portaria GM 2.570, de 4 de outubro de 2017 - Ampliação de oferta 

de serviço 
s 1 R$ 10.937.852,80 0 R$ 911.487,73 

Sub Total GRUPO 09 16 R$ 16.624.750,17 1 R$ 1.385.395,85 

Total GRUPO 09 37658 R$ 67.641.732,87 3138 R$ 5.636.811,07 

DELIBERAÇÃO CIB/SUS MG Nº 2.656, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017  

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO 

QUANT. 

ANUAL  

A SER  

CONTRATADA 

VALOR ANUAL 

TOTAL R$ 

QUANT.  

  

MENSAL A 

SER  

CONTRATADA 

VALOR MENSAL 

TOTAL - R$ 

DELIBERAÇÃO CIB/SUS MG Nº 2.656, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, referente reforço 

de custeio das açoes e serviços de saúde ofertados na rede hospitalar SUS do município 

de Montes Claros/MG. 

0 R$ 16.200.000,00 0 R$ 1.350.000,00 

Total Recurso Estadual 0 R$ 16.200.000,00 0 R$ 1.350.000,00 

TOTAL PPI 854100 R$ 129.717.698,18 3141 R$ 10.809.808,18 

RECURSO ESTADUAL  R$ 16.200.000,00 0 R$ 1.350.000,00 

TOTAL GERAL 854100 R$ 145.917.698,18 0 R$ 12.159.808,18 
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Fonte: PPI Assistencial 

 


