
PREFEITURA 
DE GOIÂNIA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Nota Técnica 08/2020-SMS-GAB 

Orientações quanto às ações de controle, 
avaliação, auditoria, monitoramento, regulação 
e pagamento dos estabelecimentos de saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS 
Goiânia, tendo em vista a situação de 
emergência para enfrentamento do Novo 
Coronavirus - COVID-I9 no município de 
Goiânia. 

Considerando: 

A Portaria GM/ MS n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus; 

A situação de pandemia pelo coronavírus causador da doença denominada COVID-19, anunciada 
pela Organização Mundial da Saúde — OMS no dia 03 de março de 2020; 

A Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável 
pelo surto de 2019; 

- O Decreto Estadual n° 9.633 de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação 
de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavirus 
(2019 nCov); 

- O Decreto Municipal n° 736, de 13 de março de 2020 que "Declara Situação de Emergência em 
Saúde Pública no município de Goiânia e dispõe sobre as medidas de enfrentamento da pandemia 
provocada pelo Coronavirus no âmbito do Poder Executivo do Município de Goiânia; 

A Portaria GM/MS n° 1.124 de 07 de maio de 2020; que estabelece regras de forma excepcional - 
para as transferências de recursos do Bloco de Custeio - Grupo de Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC pelo período de 90 (noventa)dias; 

A Lei n° 13.992/2020, que "Suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1° de Março do 
corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas 
contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema único de Saúde - 
SUS". 

AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS DE GOIÂNIA: 

Art. 1° Estabelece-se ações quanto ao controle, avaliação, auditoria, monitoramento, pagamento e 
regulação dos estabelecimentos de saúde no âmbito do Sistema Único dà Saúde — SUS, 
temporariamente,  tendo àm vista a situação de emergência para enfrentamento do Novo 
Coronavírus — COVID - 19 no Município de Goiânia. 
Do controle, avaliação, auditoria e monitoramento: 

Art. 2° Ficam dispensados do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas todos os 
estabelecimentos contratualizados com o município de Goiânia, que se enquadram nas normas da 
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Portaria N° 3.410 de 30 de dezembro de 2013 - Política Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP); 

O curáprimento integral das metas, embora dispensados, pela Lei Federal, não exime o 
prestador hospitalar de dar pleno e amplo atendimento aos serviços de saúde que a 
SMS/GYN definiu pela continuidade, serviços estes descritos na Portaria n° 111/2020 e 
nas demais que sobrevierem.; 

A suspensão temporária do cumprimento de metas não aduz que as avaliações também 
estarão suspensas, cabendo ao gestor local adotar forma alternativa de avaliação. 

Art. 3° Ficam mantidos os descontos provenientes de empréstimos consignados firmados anteriores 
ao período de pandemia, haja vista que o desconto permanecG originariamente realizado via Fundo 
Nacional de Saúde; 

Art. 4° Ficam mantidos as cobranças de impostos sobre toda e qualquer natureza de pagamentos 
realizados por esta Secretaria aos prestadores de serviço; 

Art. 5" Mantêm-se as auditorias realizadas referentes aosdados necessários para processamento nos 
sistemas de informação hospitalar (SIHD) eambulatoriais (SIA), bem como, as auditorias para 
pagamento de valores previsto-s emcontratos com prestadores do SUS não processados pelos 
sistemas do SUS; 

DOS PAGAMENTOS: 

Art. 6° Para recebimento dos pagamentos citado nesta portaria, compete ao Prestador: 

Solicitação de pagamento com apresentação de Nota Fiscal, de acordo com valores pré-
definidos pela SMS (Fluxo já utilizado anteriormente —Rotina); 

Apresentação de Plano Operativo Para Execução dos Serviços que deverão ser ofertados, a 

posterior; 

Solicitação de Aditivo Contratual em razão da mudança DA FORMA  de Execução dos 
Serviços Prestados; 

Art. 7° As regras para autorização, regulação e registros dos atendimentos elencados no Plano 
Operativo, serão definidas em documento especifico da Secretaria Municipal de Saúde publicado 
posteriormente em forma de Nota Técnica. 

Art. 8° Para os estabelecimentos contratados nos termos do Edital de Chamamento n° 001/2014 
(hospitais, clinicas e laboratórios), cujo pagamento dos atendimentos de média e alta complexidade 
ocorre mediante apresentação DE PRODUÇÃO, serárealizado pagamento com base na média de 
produção aprovada nos Sistemas de Informação oficiais do SUS dos últimos doze meses a contar de 
Março de 2019 a Fevereiro de 2020, tanto para o financiamento de média e altacomplexidade — 
MAC quanto para o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação — FAEC, NÃO  ultrapassando o 
valor do teto máximo repassado pelo ente federal; 
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Art. 9" Para os estabelecimentos contratualilados (hospitais), cujo pagamento dependede avaliação 
de metas quantitativas e qualitativas, fica definido que os valores referentes ao repasse pré-fixado 
serão mantidos em sua integralidade,, todavia no que tange aos repasses de natureza pós-fixada, 
estes obedecerão aos termos definidos no ITEM 3, inciso III desta Nota; 

Art. 10 Serão realizados pagamentos dos financiamentos MAC e FAEC referentes às competências 
de abril a junho de 2020, podendo ser consignado novo prazo a critério do Ministério da Saúde; 

Art. 11 Para os estabelecimentos de saúde que iniciaram as atividades em 2020, os pagamentos,  
serão realizados conforme produção aprovada; 

Art. 12 Os pagamentos dos valores complementares de incentivos aos hospitais especializados em 
psiquiatria, ortopedia, epilepsia e os valores complementares para os leitos de UTI seguirão o rito 
administrativo já estabelecido, sendo o mesmo, condicionadoa realização das internações nas 
competências solicitadas, não incidindo neste caso a base de pagamentos por média produção. 

Art. 13 Os prestadores que recebem incentivo financeiro de custeio fixo tais como: Incentivo 
Financeiro 100% SUS, Integrasus, IAC, IHAC, Saúde da Pessoa com Deficiência, receberão seus 
respectivos incentivos em sua integralidade; 

Art. 14' Fica mantido o processo.  de faturamento ambulatorial e hospitalar, comapresentação regular 
dos procediinentos realizados, mesmo que em quantidade inferior amédia dos últimos doze meses. 

DA REGULAÇÃO: 

Art. 15 Fica mantida a necessidade de regulação das internações hospitalares e demais 
procedimentos, através do SistemaMunicipalde Regulação; 

Art. 16 As Internações realizadas em leitos exclusivos para o COVID 19deverão ser identificados 
no Sistema Municipal de Regulação como: Enfermaria COVID 19 e UTICQVID 19 no momento da 
ocupação do leito. Orienta-se informar viasistema em tempo real, desde o inicio da internação até a 
desocupação do leito; 

Art. 17 A oferta de procedimentos eletivos estabelecidos na Portaria Municipal no 111 de 25 de 
março de 2020 deverão seguir as normas já estabelecidas pelo Complexo Regulador Municipal; 

Art. 18 Em razão da situação de pandemia causada pelo Novo Coronavirus — COVID-19, as 
medidas determinadas nesta Nota Técnica poderão ser revistas a qualquer momento pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia. 

Art. 19 Esta Nota Técnica entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos quinze dias do 
mês de maio de 2020. 

‘eA"‘ 

FáfVma Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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