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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.443

“Regulamenta o Sistema de Auditoria, Controle, Re-
gulação e Avaliação do Município de Barbacena e dá 
outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor e na forma do art. 26, I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena,
Considerando as disposições da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil que instituiu o Sistema Único 
de Saúde;
Considerando as disposições da Lei 8.080/1990; da Lei 
8.142/1990, da Lei Complementar 141/2012, da Lei 
8.689 de 27/07/1993, do Decreto nº 7.508/2011 e da 
Lei Delegada nº 58, de 13 de maio de 2013;

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Regulamento do Sistema de 
Auditoria, Controle, Regulação e Avaliação do Municí-
pio de Barbacena – SIMACRA, que integra o presente 
Decreto, conforme assinalado pela Lei Delegada nº 
58, de 13 de maio de 2013.
§ 1º O Serviço Municipal de Auditoria do SUS/BARBA-
CENA - MG, integrante dos Sistemas Estadual e Nacio-
nal de Auditoria, será efetuado segundo este Decreto.
§ 2º Na efetivação do Sistema de Auditoria, Contro-
le, Regulação e Avaliação do Município de Barbacena 
será observada a subordinação administrativa assina-
lada neste decreto, sendo garantido a realização de 
auditorias sobre o sistema municipal de saúde em to-
dos os níveis de atenção, da rede própria e da rede 
contratada.
§ 3º Na efetivação do Sistema de Auditoria, Controle, 
Regulação e Avaliação do Município de Barbacena será 
observada a subordinação administrativa assinalada 
na Lei Delegada nº. 58, de 13 de maio de 2013 e nes-
te Decreto, sendo garantida a realização de auditorias 
sobre o sistema municipal de saúde em todos os níveis 
de atenção, da rede própria e da rede contratada.
§ 4º Como parte integrante do Sistema Estadual de 
Minas Gerais de Auditoria e do Sistema Nacional de 
Auditoria, o Sistema Municipal poderá solicitar apoio 
e cooperação técnica na realização de auditorias es-
peciais nos serviços de alta complexidade, dada a es-
pecificidade do custeio e da responsabilidade solidária 
que ambos os entes tem em conformidade com a le-
gislação em vigor, como da mesma forma o Município 
poderá contribuir na realização de auditorias desde 
que solicitados pela Secretaria Estadual de Saúde e 
pelo Ministério da Saúde, respectivamente.
Art. 2º Para efeito deste Decreto, o SIMACRA tem 
como objetivos orientar, colaborar, corrigir improprie-
dades, coibir irregularidades, avaliar o impacto das 
ações, repercutindo na melhoria da gestão pública de 
saúde,  integrando  uma  rede que reflita na 
satisfação do usuário e na melhoria da qualidade de 
vida da população e considera-se as seguintes termi-
nologias:
I - AUDITORIA: é o exame sistemático e independen-
te dos fatos pela observação, medição, ensaio ou ou-
tras técnicas apropriadas de uma atividade, elemento 
ou sistema para verificar a adequação aos requisitos 
preconizados pelas leis e normas vigentes e determi-
nar se as ações e seus resultados estão de acordo 
com as disposições planejadas. A auditoria, por meio 
da análise e verificação operativa, possibilita avaliar 
a qualidade dos processos, sistemas e serviços e a 
necessidade de melhoria ou de ação preventiva/corre-
tiva/saneadora. Tem como objetivo propiciar ao gestor 
do SUS informações necessárias ao exercício de um 
controle efetivo, e contribuir para o planejamento e 
aperfeiçoamento das ações de saúde. consiste no exa-
me analítico e pericial:
a) da legalidade e da economicidade dos atos de que 
resultam a realização, o nascimento, a modificação ou 
a extinção de direitos e obrigações;
b) dos atos de gestão com o propósito de certificar a 

exatidão e regularidade das contas apresentadas em 
relação às informações constantes dos documentos 
técnicos e contábeis do SUS/BARBACENA - MG.
II - REGULAÇÃO: é a função de fortalecimento da 
capacidade de gestão que institui ao poder público o 
desenvolvimento de sua capacidade sistemática em 
responder às demandas de saúde em seus diversos 
níveis e etapas do processo de assistência, de forma 
a integrá-la às necessidades sociais e coletivas. A re-
gulação da assistência tem como objetivo principal 
promover a equidade do acesso, garantindo a inte-
gralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta 
assistencial disponível às necessidades imediatas do 
cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e 
racional,  é um processo que atua positivamente so-
bre o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde e 
sobre a oferta dos mesmos, regulando a prestação 
de serviços, seja para dilatar, suprimir ou remanejar a 
oferta programada para que seja cumprida a sua fun-
ção. Tem como objetivo principal promover a equidade 
do acesso, garantindo a integralidade da assistência 
e permitindo ajustar a oferta assistencial   disponí-
vel   às   necessidades   imediatas   do  cidadão  de  
forma equânime, ordenada, oportuna, racional e eco-
nômica. Para efetivação do processo regulatório serão 
utilizados  Protocolos de regulação do acesso que são 
diretrizes para solicitar e usar, adequada e racional-
mente, as tecnologias de apoio, diagnóstico e terapias 
especializadas,  medicamentos de alto custo e etc. É 
um instrumento de ordenação dos fluxos de encami-
nhamentos entre os níveis de complexidade assisten-
cial orientando os atos profissionais que fazem parte 
dos protocolos clínicos. Constituem ações de controle 
assistencial/regulação do acesso e podem ser proto-
colos de ações programáticas e estratégicas como a 
organização do cuidado a determinados agravos ou 
em situações de vida. Busca coordenar e integrar os 
processos de trabalho (atividades, saberes e tecnolo-
gias) das diversas categorias no mesmo nível ou entre 
os níveis de assistência que serão homologados pelo 
Secretário Municipal de Saúde e pressupõe:
a) Organizar e garantir o acesso dos usuários às ações 
e serviços do Sistema Único de Saúde em tempo opor-
tuno;
b) Oferecer a melhor alternativa assistencial disponível 
para as demandas dos usuários, considerando a dispo-
nibilidade assistencial do momento;
c) Otimizar a utilização dos recursos disponíveis;
d) Subsidiar o processo de controle e avaliação;
e) Subsidiar o processo da Programação Pactuada e 
Integrada (PPI).
III - CONTROLE: consiste no monitoramento de pro-
cessos (normas e eventos) para verificar a conformi-
dade dos padrões estabelecidos e detectar situações 
de alarme que requeiram uma ação avaliativa, deta-
lhada e profunda. Atividade de acompanhamento da 
execução de determinada proposta, para verificar sua 
conformidade com os padrões pré-estabelecidos.
a) O cumprimento do programa de trabalho em ter-
mos de execução dos procedimentos e das práticas 
assistenciais e sociais do SUS/BARBACENA - MG;
b) O cumprimento efetivo dos contratos, convênios, 
acordos e outros ajustes sobre prestação de serviços, 
transferência de recursos, doações, etc.;
c) A fidedignidade dos dados cadastrais informados 
no CNES/FCES;
d) A relação existente entre programação assistencial 
e planos operativos assistenciais.
e) A relação existente entre capacidade de oferta e 
serviços realizados, com base nos parâmetros nacio-
nais e estaduais.
f) Controle da produção ambulatorial e hospitalar e os 
tetos financeiros programados
IV - AVALIAÇÃO: é a identificação quantitativa e qua-
litativa dos resultados (impactos) obtidos pelo SUS 
em relação aos objetivos fixados nos programas de 
saúde e na adequação aos parâmetros de qualidade, 
resolutividade, eficiência e eficácia estabelecidos pelos 
órgãos competentes do SUS. Atividade que possibilita 
a aferição da estrutura, dos processos aplicados e dos 
resultados  alcançados   para   a   sua   adequação  
aos critérios  e  parâmetros exigidos, refere-se a um 

acompanhamento mais qualitativo da assistência. Seu 
exercício nos permite verificar a eficácia de um deter-
minado programa. Utiliza como instrumentos a analise 
de relatórios gerencias, cruzamentos de dados, alte-
rações no perfil epidemiológico de uma determinada 
comunidade e outros e faz parte do escopo do pro-
cesso avaliativo:
a) Avaliação da relação entre programação/produção/
faturamento: o gestor público deve ser dotado de ins-
trumentos que lhe permitam acompanhar os presta-
dores na execução dos recursos programados; 
b) Avaliação de qualidade e satisfação dos usuários do 
sistema: deve-se buscar a implementação de indica-
dores objetivos, baseados em critérios técnicos, mas 
incluir a avaliação dos usuários quanto à acessibilida-
de, resolubilidade e qualidade dos serviços; 
c) Avaliação de resultados e impacto das ações e ser-
viços no perfil epidemiológico da população: deve en-
volver o acompanhamento dos resultados alcançados 
em função dos objetivos, indicadores e metas apon-
tados no plano de saúde, agenda Municipal e quadro 
de metas.
V - FISCALIZAÇÃO: consiste em submeter à atenta vi-
gilância a execução de atos e disposições da legislação 
pelo exercício da função fiscalizadora.
VI - INSPEÇÃO: é a atividade realizada sobre um pro-
duto final numa fase determinada de um processo ou 
projeto, visando detectar falhas ou desvios.
VII - SUPERVISÃO: é a ação orientadora ou de inspe-
ção em plano superior.
VIII - CONSULTORIA: é a verificação dos fatos para 
apontar sugestões ou soluções num problema deter-
minado.
IX - ACOMPANHAMENTO: processo de orientação no 
qual o orientador, mediante contato com o processo, 
acompanha o desenvolvimento de determinada(s) 
atividade(s).
X - PERÍCIA: trata-se de um conjunto de atos voltados 
a prestar esclarecimentos, quando designada por au-
toridade judicial ou policial.
XI - AÇÃO PREVENTIVA: é a atuação objetiva sobre 
uma não conformidade potencial, evitando sua ocor-
rência.
XII - AÇÃO CORRETIVA: é a eliminação da causa de 
uma não conformidade evitando sua recorrência.
Art. 3º O resultado da AUDITORIA, do CONTROLE, 
da REGULAÇÃO e da AVALIAÇÃO constituirá subsídio 
para orientação dos programas de trabalho das ações 
de saúde do Gestor do SUS/BARBACENA - MG.
Art. 4º O SIMACRA se pauta nas seguintes diretrizes:
I - Capilaridade e descentralização para garantir atua-
ção em todo o território municipal, com divisão e de-
finição de tarefas específicas de cada área de gestão 
do SUS;
II - Integração com outros órgãos das esferas Estadu-
al e Nacional, bem como das demais estruturas Muni-
cipais, como Atenção primária, Vigilância em saúde, 
Assistência Farmacêutica e outros órgãos integrantes 
do sistema de controle interno e externo; e 
III - Foco na qualidade das ações e serviços e nas 
pessoas, com ênfase na mensuração do impacto das 
ações de saúde, na respectiva aplicação dos recursos, 
na qualidade de vida e na satisfação do usuário.
Art. 5º A auditoria, o Controle, a Regulação e a Avalia-
ção atuam no âmbito do Município de BARBACENA/MG 
sobre todos os atos, despesas, investimentos e obriga-
ções verificados no âmbito do SUS ou alcançados por 
recursos a ele vinculados, abrangendo:
I - Pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
privado que atuem na área hospitalar, ambulatorial, de 
apoio diagnóstico e terapêutico, sujeitos ao controle e 
fiscalização do SUS/BARBACENA - MG;
II - Aqueles que derem causa, perda ou outra irregula-
ridade de que resulte dano ao SUS/BARBACENA - MG 
ou ao Fundo Municipal de Saúde.
III - Todos aqueles que devam prestar contas ao SUS 
ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por 
expressa disposição legal.
Art. 6º As finalidades específicas do Sistema de Audi-
toria, Controle, Regulação e Avaliação do Município de 
Barbacena e Auditoria são as seguintes:
I - Assegurar o cumprimento dos princípios do SUS: 
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Universalidade de acesso, Integralidade e igualdade 
de assistência, Participação da comunidade, Descen-
tralização com comando único em cada esfera de go-
verno, Regionalização e hierarquização, Intersetoriali-
dade, cooperação e eficiência dos gestores e eficácia 
dos serviços, Direito à informação em saúde, utilização 
da epidemiologia para o estabelecimento de priorida-
des, alocação de recursos e orientação programática;
II - Observar o cumprimento das normas referentes 
à organização e ao  funcionamento do SUS/BARBA-
CENA - MG;
III - Acompanhar a execução e o desempenho dos 
programas de saúde;
IV - Antecipar-se ao cometimento de erros, desperdí-
cios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;
V - Contribuir com a implementação de programas, 
projetos, atividades, sistemas e operações, visando à 
qualidade, eficiência, eficácia, economicidade na utili-
zação de recursos destinados às ações e serviços de 
saúde;
VI - Auxiliar o Gestor do SUS/BARBACENA - MG a de-
sincumbir-se, de maneira eficaz, de suas atribuições;
VII - Avaliar a satisfação do usuário do SUS/BARBA-
CENA - MG quanto à qualidade do serviço ofertado;
VIII - Auditar sistematicamente a rede própria e a 
rede contratada;
IX - Dar subsídio a Ouvidoria Municipal, exercendo 
sempre que requerido o processo de apuração dos 
fatos;
X - Dar subsídio ao Conselho Municipal de Saúde sem-
pre que requerido o processo de apuração dos fatos.
Art. 7º A Auditoria, o Controle, a Regulação e a Avalia-
ção serão realizados de forma contínua e permanente 
sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Tribunal de 
Contas da União, do Estado e pelos órgãos de Controle 
Interno do Município.
Art. 8º O Sistema de Auditoria, Controle, Regulação e 
Avaliação do Município de Barbacena fica organizado 
na estrutura administrativa do Município nos moldes 
abaixo:
I - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde;
II - Subsecretaria de Regulação e Planejamento;
III - Sistema de Auditoria, Controle, Regulação e Ava-
liação do Município de Barbacena – SIMACRA;
IV - Componente Municipal de Auditoria – SISCOM;
V - Serviço Municipal de Regulação de Leitos – SEREG;
VI - Comissão Processante e de Recursos da Controla-
doria Geral do Município de Barbacena;
VII - Conselho Municipal de Saúde; 
VIII – Ouvidoria.
Art. 9º Integra o Sistema de Auditoria, Controle, Re-
gulação e Avaliação (SIMACRA) do SUS/BARBACENA 
- MG:
I - Gerência de Programação Assistencial;
II - Gerência de Controle e Avaliação;
III - Gerência de Sistema de Informações em Saúde;
IV - Gerência do Complexo Regulador de cirurgias ele-
tivas, exames, consultas, tratamento fora do domicílio, 
transporte sanitário (sob gestão municipal);
V - Gerência de Auditoria;
VI - Chefia de Governança Regional.
§ 1º Os Serviços e Comissões que compõem o Sistema 
de Auditoria, Controle, Regulação e Avaliação do Muni-
cípio de Barbacena e Auditoria do SUS/BARBACENA - 
MG estarão subordinados hierárquica e administrativa-
mente ao Subsecretário de Planejamento e Regulação 
do SUS/BARBACENA - MG.
§ 2º O Município de Barbacena considerando o escopo 
do trabalho estará trabalhando de forma integrada e 
articulada aos Complexos reguladores de leitos (sob 
gestão da SESMG) e pré-hospitalar das urgências 
(CISRU) e, forma direta ao Complexo de regulação 
das consultas, exames, cirurgias eletivas, transporte 
sanitário, Tratamento Fora do Domicílio e de forma 
integrada aos complexos reguladores da UE e Leitos.
Art. 10 A Comissão Processante de Recursos estará 
técnica e administrativamente subordinada a Contro-
ladoria Geral do Município de BARBACENA – MG, que 
prestará a assistência e o apoio técnico-administrativo 
necessários para a execução de suas atividades.
Art. 11 Compete ao Gestor do SUS/BARBACENA – MG 
(Secretário Municipal de Saúde Pública – SESAP) em 

relação ao SIMACRA:
I - Aprovar a programação das atividades do Sistema 
de Auditoria, Controle, Regulação e Avaliação do Mu-
nicípio de Barbacena - SIMACRA do SUS/BARBACENA 
- MG;
II - Dar encaminhamento e exigir a execução das con-
clusões dos processos do SIMACRA/SUS/BARBACENA 
– MG;
III - Rever suas próprias decisões em despacho fun-
damentado;
IV - Apontar penalidades de rescisão de contrato, con-
vênio e outros ajustes, conforme conclusão do pro-
cesso de auditoria assistencial ou administrativa, res-
peitadas as disposições legais contidas nestes termos;
V - Apreciar pedido de revisão de processo administra-
tivo ou recurso hierárquico;
VI - Declarar inidônea a pessoa física ou jurídica que 
tiver praticado procedimento inidôneo comprovado em 
processo regular;
VII - Indicar nomes de profissionais para exercerem 
as funções de Coordenador do SIMACRA e Auditores;
VIII - Emitir “advertência escrita”, conforme indicação 
dos processos de auditoria instaurados no âmbito do 
SUS/BARBACENA – MG.
Art. 12 Compete ao Coordenador do SIMACRA (Subse-
cretário de Planejamento e Regulação):
I - Zelar pela eficiência e eficácia do SIMACRA/SUS/
BARBACENA - MG;
II - Dar encaminhamento aos processos do SIMACRA/
SUS/BARBACENA - MG;
III - Promover a formação e o treinamento específi-
co dos servidores do Sistema de Auditoria, Controle, 
Regulação e Avaliação do Município de Barbacena e 
Auditoria do SUS/BARBACENA - MG, em conjunto com 
a área de recursos humanos do próprio município, da 
Superintendência Regional de Saúde de Barbacena e 
com outras unidades de gerenciamento do SUS a nível 
Estadual e/ou Federal;
IV - Manter registros e acompanhar a execução téc-
nica e financeira dos contratos, convênios, acordos e 
ajustes firmados entre o município de BARBACENA - 
MG e as entidades prestadoras de serviços comple-
mentares na área da saúde;
V - Determinar oficialmente, a abertura de auditorias 
sistemáticas, seja de caráter programático, especial  
de acompanhamento ou decorrente de denúncias de 
terceiros, inclusive dos meios de comunicação, sobre 
a assistência prestada pelo SUS/BARBACENA - MG, in-
cluindo a rede contratada e conveniada, comunicando 
ao Gestor Municipal e ao denunciante, quando for o 
caso, o resultado final do processo;
VI - Designar Auditores para a avaliação das unidades 
prestadoras de serviços no âmbito da atenção básica, 
média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar 
visando a sua classificação e qualificação;
VII - Acionar a autoridade competente quando o pro-
cesso de auditoria concluir por punição, submetendo-o 
a apreciação prévia da Controladoria Geral do Municí-
pio em se tratando dos procedimentos de alta comple-
xidade, cuja responsabilidade é solidária  com a  União  
e  o  Estado  deverá  consultar  a  Secretaria Estadual 
de Saúde e/ou Ministério da Saúde por meio dos res-
pectivos Sistemas de Auditorias;
VIII - Emitir, com vista à hierarquia do procedimento, 
Ordem de Ressarcimento, por distorções detectadas 
no faturamento do prestador no que concerne aos 
procedimentos contidos na Tabela Unificada do SUS.
IX - Aplicar multas pecuniárias de acordo com a gra-
duação de infração e penalidade adotadas pela Secre-
taria Municipal de Saúde de BARBACENA - MG, respei-
tadas as disposições contratuais;
X - Articular com as diversas equipes, de modo a não 
haver interposição de atividades e garantir agilidade 
nos encaminhamentos;
XI - Assinar, em primeira instância, as decisões conti-
das nos processos de auditorias analíticas e assisten-
ciais realizadas pelo SUS/BARBACENA - MG;
XII - Solicitar, quando necessário, aos órgãos compe-
tentes e co-gestores do SUS, após avaliação do Gestor 
Municipal, auditorias de gestão e/ou especiais;
XIII - Dar publicidade às decisões tomadas;
XIV - Desempenhar outras tarefas afins.

Art. 13 Em conformidade com os Códigos de Ética e 
Auditoria, com o inciso X do artigo 5º da Constituição 
Federal Brasileira, fica assegurada a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 
das pessoas, como garantia para todos os brasileiros, 
estando os Auditores obrigados a manter o sigilo e a 
privacidade do que vierem a constatar ou observar no 
desempenho de suas atividades, devendo ser obser-
vadas as resoluções dos Conselhos Federais, leis espe-
cíficas e outras normas regulamentadoras do trabalho 
dos profissionais de saúde e de outras categorias que 
compõe o quadro de auditores do SUS. 
Art. 14 São atribuições específicas dos Auditores As-
sistenciais:
I - Apreciar a legalidade, a legitimidade, a economi-
cidade e a razoabilidade dos contratos, convênios, 
ajustes e outros instrumentos congêneres, que en-
volvam a prestação de serviços, a cessão ou doação 
de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de 
responsabilidade do SUS/BARBACENA - MG;
II - Realizar, de acordo com as normas e roteiros espe-
cíficos, as auditorias programadas e especiais;
III - Analisar os relatórios gerenciais dos Sistemas de 
Informação Oficiais, sob orientação dos canais com-
petentes;
IV - Participar da Política de Educação Permanente 
promovidos pelo SIMACRA/SUS/BARBACENA - MG e/
ou pelas Instâncias estadual e federal;
V - Manter a coordenação da equipe informada sobre 
o andamento dos processos de auditoria sob sua res-
ponsabilidade;
VI - Sugerir e fundamentar imposição de penalidade 
à pessoa física ou jurídica contratada, conveniada ou 
credenciada, de acordo com os termos dos instrumen-
tos legais firmados com o SUS/BARBACENA - MG;
VII - Remeter ao coordenador da equipe, os processos 
sobrestados, com as necessárias justificativas;
VIII - Preencher, com clareza e fidelidade, os roteiros 
de auditoria, bem como todos os demais documentos 
próprios do seu trabalho;
IX - Realizar auditoria nos estabelecimentos de saúde 
próprios e de terceiros ou junto às pessoas físicas vin-
culadas ao SUS/BARBACENA - MG;
X - Registrar, clara e objetivamente, no “Termo de 
Visita” os procedimentos que mereçam ser corrigidos 
ou aqueles que não estão sendo realizados de acordo 
com as Normas Técnicas editadas pelo SUS/BARBA-
CENA - MG;
XI - Manter postura autônoma e ética junto aos ges-
tores e prestadores de serviços de saúde ao SUS/BAR-
BACENA - MG.
Parágrafo único.  É vedado ao Auditor Assistencial:
I - Auditar qualquer procedimento assistencial reali-
zado em qualquer estabelecimento e ou entidade de 
saúde do SUS/BARBACENA - MG, inclusive da rede 
contratada, conveniada ou credenciada, autorizado 
por si mesmo;
II - Auditar ou fiscalizar entidades e estabelecimen-
tos onde preste serviço, na qualidade de autônomo 
ou empregado;
III - Ser proprietário, dirigente, acionista, sócio quo-
tista ou participante, sob qualquer forma, de entidade 
onde preste serviço ao SUS, em qualquer esfera de 
governo.
Art. 15 A regulação hospitalar é uma atividade de 
acompanhamento médico, de competência exclusiva 
do profissional médico sobre a produção de serviços, 
que é realizada, in loco e de forma sistemática, du-
rante a execução dos serviços, sendo que o campo 
de atuação mescla-se com a supervisão, fiscalização 
e auditoria, podendo, inclusive, manter participações 
conjuntas, competindo-lhe: 
I – exercer funções de supervisão e autorização;
II – verificar o funcionamento do estabelecimento, 
sua conformidade, o processo de retroalimentação na 
central do SUSFACIL e o andamento dos serviços pres-
tados aos usuários, possibilitando intervenção e ajuste 
antes do processamento e pagamento;
III – exercer função no processo regulatório estabe-
lecido, pois autoriza em tempo oportuno a realização 
de procedimentos hospitalares, mediante a análise de 
laudos e/ou de pacientes in loco, ou de outros proce-
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dimentos adicionais aos já autorizados, devendo estar 
presente em vários momentos da atenção hospitalar;
IV – autorizar procedimentos especiais e emissão de 
novas internações para o mesmo paciente, após aná-
lise do prontuário e verificação do grau de conformi-
dade;
V – dar suporte à Central de Internação /Regulação 
do SUSFACIL sendo o elo que garante a interface en-
tre a gestão estadual e municipal, já que o SUSFACIL 
atua controlando os leitos contratados ao SUS, e a 
regulação médica garantirá a atuação da gestão mu-
nicipal fornecendo ao SUSFACIL subsídios verificados 
in loco, tais como a pertinência dos dados informados 
no sistema por meio da avaliação do prontuário do pa-
ciente e deverá retornar as informações para a Central 
subsidiando sempre a tomada de decisão do médico 
regulador do SUSFACIL;
VI – manter constante contato com a regulação pré-
-hospitalar que realiza a regulação das urgências e 
emergências, retroalimentando esta instância de da-
dos verificados no exercício da regulação/supervisão 
hospitalar, passando relatórios pontuais das ocorrên-
cias no hospital que necessitem de intervenção para 
subsidiar a atuação destas na otimização dos recursos 
existentes;
VII – exercer a função de supervisão hospitalar, pois 
realiza a conferência final do processamento, in loco, 
e, quando necessário, a análise dos prontuários das 
duplicidades de internação, atualmente geradas no 
relatório de homônimos do SIH;
VIII – atuar de forma especial no estabelecimento de 
saúde, nos períodos de crise, como greves, epidemias, 
aumento sazonal de demanda. O supervisor é o re-
presentante do gestor no hospital e desta forma, ele 
orienta a aplicação das normas do SUS, exercendo um 
papel altamente pedagógico.
Art. 16 São atribuições do médico regulador hospita-
lar:
I - Identificar todas as solicitações de internação hos-
pitalar reguladas ou não pelo complexo regulador 
de leitos, ou pelo complexo regulador de urgência e 
emergência nos hospitais credenciados pelo SUSMU-
NICIPAL de Barbacena;
II - Analisar com base em parâmetros clínicos a con-
formidade da solicitação; 
III - Autorizar a internação e acompanhar todo o pro-
cesso autorizativo até o momento da alta hospitalar;
IV - Alimentar o sistema de informação com dados 
fidedignos;
V - Verificar in loco no hospital ao grau de conformida-
de das informações prestadas;
VI - Zelar para que o fluxo assistencial seja cumprido, 
sem quaisquer prejuízos a população;
VII - Exercer todo o controle necessário (estrutura-
-processo-resultados) para que a internação hospita-
lar garanta o cuidado necessário à população;
IX - Autorizar a internação hospitalar e procedimen-
tos especiais, sempre que requeridos (órtese/prótese, 
mudança de procedimento, diária de acompanhante, 
e etc.), conforme diretrizes do sistema municipal/esta-
dual e federal para concessão destes procedimentos; 
X - Exercer a autoridade sanitária no ordenamento da 
disponibilidade dos recursos assistenciais existentes 
no SUS no âmbito da unidade hospitalar em que atua 
como médico regulador.
Parágrafo único.  É vedado ao Regulador Hospitalar:
I - Autorizar qualquer procedimento assistencial reali-
zado em estabelecimento e ou entidade de saúde do 
SUS/BARBACENA - MG, inclusive da rede contratada, 
conveniada ou credenciada, que tiver sido solicitado 
por si mesmo;
II - Auditar ou fiscalizar entidades e estabelecimen-
tos onde preste serviço, na qualidade de autônomo 
ou empregado;
III - Ser proprietário, dirigente, acionista, sócio quo-
tista ou participante, sob qualquer forma, de entidade 
onde preste serviço ao SUS, em qualquer esfera de 
governo.
Art. 17 São atribuições especificas da Equipe do SI-
MACRA:
I - Implementar o SIMACRA e zelar pela sua aplica-
bilidade;

II - Adotar protocolos de regulação do acesso que são 
diretrizes para solicitar e usar, adequada e racional-
mente, as tecnologias de apoio, diagnóstico e terapias 
especializadas, incluindo medicamentos de alto custo, 
já que define a ordenação dos fluxos de encaminha-
mentos entre os níveis de complexidade assistencial 
orientando os atos profissionais que fazem parte dos 
protocolos clínicos; 
III - Contratar de acordo com as normas Municipais e 
demais legislações pertinentes a rede assistencial de 
serviços de saúde;
IV - Regular o acesso à assistência no sentido de via-
bilizar o acesso do usuário aos serviços de saúde, de 
forma a adequar, à complexidade de seu problema, os 
níveis tecnológicos exigidos para uma resposta huma-
na, oportuna, ordenada, eficiente e eficaz, interme-
diando a demanda dos usuários por serviços de saúde 
e o acesso a estes;
V - Avaliar a atenção à saúde para permitir a emissão 
de juízo de valor sobre as ações finais da atenção à 
saúde e medir os graus de qualidade, humanização, 
resolubilidade e satisfação destas;
VI - Exercer o Controle assistencial, compreendendo:
a) cadastro de estabelecimentos, profissionais e, mais 
recentemente, de usuários;
b) habilitação de prestadores para prestação de deter-
minados serviços, o processo de c) habilitação se inicia 
no Município e se conclui na esfera federal que é o ór-
gão competente para sua efetivação, mas envolve nas 
diversas fases as três esferas de governo, bem como 
depende de aprovação das instâncias intergestoras: 
CIR, CIRA, CIBSUSMG e CIT;
c) programação orçamentária por estabelecimento;
d) autorização das internações e dos procedimentos 
ambulatoriais especializados e de alta complexidade;
e) monitoramento e fiscalização da execução dos pro-
cedimentos realizados em cada estabelecimento por 
meio das ações de supervisão hospitalar e ambula-
torial; 
f) monitoramento e revisão das faturas prévias relati-
vas aos atendimentos, apresentadas pelo prestador; 
g) processamento da produção de um determinado 
período; 
h) preparo do pagamento aos prestadores;
j) articulação com o Fundo Municipal de Saúde.
VII - Proceder a Regulação médica da atenção pré-
-hospitalar e hospitalar às urgências por meio da in-
terface com os complexos já existentes, o município 
atuará de forma integrada a política estadual e regio-
nal de regulação;
VIII - Controlar e regular os leitos clínicos e cirúrgicos 
disponíveis e das agendas de consultas especializadas 
e de SADTs, informados nos cadastros de  estabele-
cimentos e profissionais e formalizados por meio dos 
contratos, convênios ou termos de compromisso; 
IX - Padronizar as solicitações de internações, consul-
tas, exames e terapias especializadas por meio dos 
protocolos assistenciais de acordo com os mais recen-
tes e seguros consensos científicos;
X - Estabelecer mecanismos de referência entre as 
unidades segundo fluxos e protocolos padronizados, 
a partir da integração entre as ações de solicitações 
e de autorização;
XI - Organizar fluxos de referência especializada in-
termunicipal por meio da conformação da rede hierar-
quizada e regionalizada e da PPI, articulados pelo TFD 
(Tratamento Fora do Domicílio);
XII - Controlar e monitorar a utilização mais adequada 
dos níveis de complexidade, balizados pelos protoco-
los e fluxos padronizados e consensuados; 
XIII - Gerenciar os Sistemas de Informação, compre-
endendo:
1. Configurar controle de acesso dos usuários ao sis-
tema informatizado;
2. Configurar o perfil do estabelecimento de saúde no 
que se refere à sua natureza (executante ou solicitan-
te) e a oferta e complexidade da mesma; 
3. Configurar a PPI para a população própria e refe-
renciada, a sua validade e o controle financeiro (op-
cional);
4. Configurar a oferta por estabelecimento, por valida-
de e controle financeiro (opcional);

5. Permitir a hierarquização e interface entre as Cen-
trais de Regulação;
6. Interagir com outros bancos de dados (CNES, CNS, 
PPI, SIAB, SIGAF, SIA e SIH);
7. Gerar arquivos para bases de dados nacionais;
8. Gerar relatórios operacionais e gerenciais em tempo 
oportuno e que garanta a tomada de decisão;
9. Gerar agenda por especialidade, subespecialidade, 
profissional e período de validade da mesma; 
10. Distribuir quotas por unidade solicitante e tipos de 
consultas/procedimentos: 1ª vez e retorno; 
11. Possibilitar o gerenciamento da fila de espera por 
prioridade, procedimento, CID com a identificação dos 
pacientes; 
12. Configurar impedimentos por estabelecimento e 
profissional; 
13. Gerar mapa de leitos com atualização dinâmica; 
14. Analisar os dados de saída dos sistemas operacio-
nais e epidemiológicos disponibilizados pelo DATASUS, 
pelo sistema municipal de informação em saúde e ela-
borar relatórios de críticas, propor diretrizes;
15. Autorizar e encaminhar pacientes com a configura-
ção da grade de referência, indicação de prioridades, 
geração de AIH’s, APAC’s e de outros instrumentos 
que venham a ser adotados pela gestão do SUS;
16. Acompanhar a alocação de leitos de urgência e 
eletivos por clínica e prestador;
17. Controlar o fluxo dos pacientes em toda a rede 
municipal de serviços - Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade (admissão, acompanhamento da inter-
nação e alta) e secundárias (solicitação, agendamento 
e atendimento); 
18. Acompanhar os atendimentos e internações agen-
dadas (cirurgias eletivas); 
19. Detectar a ocorrência de cancelamentos de inter-
nações, e a não execução de consultas e exames por 
motivo definido e impedimentos de agendas; 
20. Subsidiar os setores de controle, avaliação e audi-
toria no que se refere ao faturamento em alta e média 
complexidade ambulatorial e hospitalar e a qualidade 
da assistência;
21. Acompanhar sistematicamente a cobertura assis-
tencial;
22. Analisar sistematicamente o desempenho da ges-
tão com base nos indicadores, parâmetro assistenciais 
definidos na PPI e etc;
23. Determinar junto aos demais setores do MUNICI-
ÍPIO um “menu” de informações, análises, projeções, 
dados trabalhados e analisados a serem compartilha-
dos; 
24. Disponibilizar aos usuários, prestadores, etc., 
numa linguagem de fácil compreensão as informações 
produzidas pelo Sistema Municipal de Saúde;
25. Articular com o DATASUS, SES/MG e órgãos afins: 
a disponibilização de softwares e a capacitação de téc-
nicos, com o objetivo de cruzar os diversos bancos de 
dados existentes visando a um maior aproveitamento 
das informações disponíveis;
26. Disponibilizar, através de acesso à Internet, dados 
de interesse, atualizações, artigos, acesso à bibliote-
cas e home pages;
27. Exportar base de dados a DATASUS cumprindo 
com a missão municipal no processo de garantia de 
um banco de dados nacional e estadual de informa-
ção em saúde sempre que solicitado ou sempre que 
houver alteração;
28. Alimentar o Sistema Nacional de Informação, 
cumprindo rigorosamente o cronograma estabeleci-
do pelo Ministério da Saúde, através dos seguintes 
bancos de dados: SIASUS (Sistema de Informações 
Ambulatoriais);SIHSUS (Sistema de Informações Hos-
pitalares); 
29. Manter em perfeitas condições de funcionamento 
o Banco de dados municipal, garantindo capilaridade 
e fluxo nas informações, bem como alimentar e re-
troalimentar o sistema de monitoramento dos dados;
30. Manter atualizados os dados cadastrais dos profis-
sionais e das unidades inseridas no sistema municipal 
de informações ambulatoriais e hospitalares – SUS e 
Não SUS;
32. Atualizar sempre que necessários às versões perti-
nentes ao CNES/FCES;
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33. Alimentar o Sistema de cadastro dos usuários 
(CNS) atualizados;
34. Encaminhar os cartões magnéticos aos usuários;
35. Digitar em software próprio os laudos autorizados 
para controle interno;
36. Receber o arquivo por meio magnético do Hospi-
tal, acompanhado dos relatórios respectivos;
37. Conferir as informações;
38. Atualizar as versões para processamento do SIH;
39. Importá-lo no respectivo sistema– analisar as in-
formações – devolver para o Hospital se houver incor-
reções, reprocessar a base;
40. Respeitar a disponibilidade orçamentária definido 
no Plano Operativo Assistencial de cada Unidade ob-
servando a sua execução e informando a autoridade 
responsável sempre que extrapolar os seus limites 
para que não venha gerar despesas sem a devida 
provisão de receitas nos termos da lei de responsa-
bilidade fiscal;
41. Retirar os relatórios, providenciar assinatura, re-
meter cópia para o Fundo Municipal de Saúde com 
vistas ao pagamento da produção; 
XIV- Gerenciar os Contratos Assistenciais, compreen-
dendo:
1. Estabelecer, de forma explícita, as responsabilida-
des dos gestores e prestadores;
2. Legitimar a transferência de recursos públicos à ini-
ciativa privada;
3. Imprimir uma maior responsabilização mútua entre 
as partes gestão/prestadores de serviços;
4. Estabelecer mecanismos de subordinação do pro-
cesso de contratação às diretrizes das políticas de saú-
de no âmbito do SUS;
5. Utilizar os contratos como instrumento de regulação 
e de avaliação dos resultados na prestação de servi-
ços;
7. Induzir a melhoria da qualidade dos serviços e da 
maior garantia dos direitos dos usuários;
8. Manter os contratos de prestação de serviços, jun-
to ao setor de contratos nos termos da legislação em 
vigor, rigorosamente atualizados, inclusive com plano 
operativo que deverá estar em consonância com a PPI 
, assinado, datado;
9. Monitorar a execução e informar sempre sobre o 
não cumprimento, ou a necessidade de revisão de 
metas;
10. Compor as comissões de avaliação de desempe-
nho da contratualização.
XV- Assegurar através do processo de contratualização 
as atribuições de Necessidade/PPI; Cadastro; Controle 
e Regulação.
XVI - Gerenciar o Controle e Avaliação, compreenden-
do:
1. Cadastrar os estabelecimentos de saúde, dos profis-
sionais e dos usuários;
2. Credenciar os estabelecimentos e, se necessário, o 
encaminhamento dos processos para habilitação, bem 
como monitoramento e fiscalização do cumprimento 
dos critérios;
3. Cumprir as diretrizes estadual e nacional para servi-
ços estratégicos que demandem a autorização destas 
instâncias;
4. Programar os recursos orçamentários e financeiros 
por estabelecimento, em nível ambulatorial; 
5. Autorizar as internações e os procedimentos espe-
cializados e de alta complexidade; 
6. Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimen-
tos realizados em cada estabelecimento por meio de 
ações de supervisão hospitalar e ambulatorial; 
7. Monitorar e rever as faturas de cada estabelecimen-
to; 
8. Processar as informações que viabilizem o paga-
mento dos serviços prestados;
9. Controlar a regularidade dos pagamentos efetuados 
aos estabelecimentos de saúde; 
10. Monitorar e avaliar a produção, inclusive a relação 
entre programação, produção e pagamento; 
11. Avaliar as ações de saúde nos estabelecimentos 
por meio de análise de dados e indicadores e verifica-
ção dos padrões de conformidade;
12. Receber as Fichas de Atendimento Ambulatorial 
(FAA);

13. Verificar seu preenchimento e providenciar corre-
ções quando for necessário.
14. Verificar a codificação nos termos da tabela unifi-
cada do  SUS e do CID (Código Internacional de Do-
enças);
15. Alimentar um banco de dados de entrada, confor-
me disponibilização de software próprio, que permita 
a entrada de dados para mapeamento do perfil dos 
usuários, perfil da produção e emissão de dados para 
elaboração do BPA (Boletim de produção ambulato-
rial);
16. Extrair os relatórios, providenciar assinaturas nos 
campos obrigatórios, arquivar uma via e encaminhar 
por meio magnético e relatório impresso uma cópia 
para o setor de processamento do SIASUS;
17. Empacotar, identificar e manter organizado as 
FAAS das rede própria, separadas por Unidade por um 
prazo de dez anos;
18. Elaborar programação de APACS, AIHS e outros 
instrumentos que sejam regulamentados pela SESMG 
e MS;
19. Receber os laudos para solicitação de APACS, AIHS 
eletivas e etc;
20. Analisar tecnicamente os laudos; Submetê-las ao 
médico autorizador, classificar grau de prioridade, ga-
rantindo a equidade como um princípio balizador do 
processo;
21. Manter os arquivos rigorosamente em ordem por 
um período mínimo de dez anos;
22. Manter rigorosamente em dia as informações do 
Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde – 
CNES;
23. Analisar detalhadamente os laudos para solicita-
ção de AIH;
24. Verificar os dados contidos no laudo e sua conso-
nância com a realidade;
25. Informar ao setor de programação quando se tra-
tar de internações advindas de outros municípios que 
não tenham pactuado internação hospitalar;
26. Receber e gerenciar as quotas de AIH e de APAC, 
solicitar quota complementar quando houver necessi-
dade, ou caso estes instrumentos venha a ser substi-
tuídos, cumprir rigorosamente o papel municipal;
27. Receber laudos para solicitação de AIHS e subme-
tê-los ao médico autorizador;
28. Anotar o número da AIH dispensada numa via dos 
laudos;
29. Encaminhar para a unidade requisitante a outra 
via do laudo acompanhada da AIH;
30. Comparar os relatórios de saída com os dados de 
entrada;
31. Solicitar auditoria em 100% dos casos em que se 
registrar divergências entre a internação autorizada e 
o procedimento informado; 
32. Solicitar emissão de Boletim de diferença de paga-
mento, quando houver necessidade;
33. Receber e arquivar todas as FAAS, identificadas 
por UPS, por competência, devolver ao prestador da 
rede complementar que deverá manter em arquivo 
por dez anos;
34. Conferir e revisar a compatibilidade entre FAA e 
BPA; (por amostragem de pelo menos 30% da pro-
dução);
35. Analisar os relatórios do sistema de gerenciamen-
to municipal com os indicadores de Produtividade; 
Quantidade de serviços encaminhados e para onde; 
Perfil de produção por unidade; Morbidade; Custo 
de procedimentos; População demandada por outros 
municípios; Análise comparativa entre PPI assistencial 
e produção; Análise comparativa entre produção dos 
profissionais da rede própria e grau de encaminha-
mentos para outros serviços; Fila de espera e Procedi-
mentos realizados pelos Consórcios;
36. Solicitar auditoria sempre que detectar distorção.
XVII- Gerenciar o Controle e Avaliação, compreenden-
do:
a) Gerência de Promoção Assistencial:
1. Elaborar toda programação interna do Sistema de 
Auditoria, Controle, Regulação e Avaliação do Muni-
cípio de Barbacena e Auditoria da saúde no âmbito 
municipal;
2. Elaborar a FPO – Ficha de Programação Orçamen-

tária das unidades prestadoras de serviços vinculadas 
a rede municipal de saúde; Plano Operativo Assisten-
cial _POA
3. Realizar estudos, pesquisas e análises visando à 
proposição de diretrizes, programas e projetos priori-
tários para a região de saúde;
4. Acompanhar sistematicamente a cobertura assis-
tencial;
5. Propor diretrizes para reorganização dos serviços;
6. Elaborar Programação anual das atividades da rede 
municipal de saúde
7. Acompanhar a execução da Programação Pactuada 
Integrada, sob coordenação da SESMG, sistematica-
mente, propor alterações sempre que necessário;
8. Elaborar Plano Operativo para todas as unidades 
prestadoras de serviços do âmbito do Município (rede 
própria e complementar);
9. Traçar através destes indicadores, um perfil epide-
mio-assistencial-organizacional do município que ser-
virá de instrumento de apoio para planejamento, con-
trole, avaliação, acompanhamento, determinação de 
prioridades, diretrizes e acompanhamento, PPI, etc; 
10. Participar juntamente com os órgãos responsáveis 
do Município na definição de instrumentos de progra-
mação, acompanhamento e avaliação dos planos, pro-
gramas e projetos. 
b) Complexo regulador de consultas, exames, cirur-
gias eletivas, tratamento fora do domicílio:
1. Elaborar/ adotar os protocolos clínicos e as linhas 
de cuidados;
2. Implementar o complexo regulador de consultas, 
exames, procedimentos especiais;
3. Articular-se com as centrais da região ampliada de 
regulação de leitos e de urgência e emergência;
4. Estruturar processos de concessão de recursos;
5. Coordenar as comissões de alta complexidade (ne-
frologia, oncologia, e etc);
6. Coordenar as Câmaras Técnicas das CIR (média e 
alta complexidade);
7. Controlar e garantir acesso aos usuários do municí-
pio de BARBACENA - MG que necessitem de serviços 
em outros pólos;
8. Instituir mecanismos organizacionais que garantam 
o acesso aos serviços de média e alta complexidade;
9. Informar no sistema de informação pertinente to-
dos os dados necessários para a tomada de decisão no 
processo organizativo e gerencial do SUS;
10. Regular as AIHS eletivas, exames especializados, 
Tratamento Fora do Domicílio;
11. Garantir transporte sanitário em conformidade 
com a especificidade clínica do usuário.
c) Atribuições comuns a todos os setores que com-
põem o SIMACRA:
1. Manter arquivos organizados, acessíveis e atuali-
zados;
2. Receber e enviar dados através da Internet dados 
e informações;
3. Articular-se em consonância com as diretrizes esta-
duais e nacionais zelando pelo seu cumprimento;
4. Manter postura autônoma e ética junto aos gestores 
e prestadores de serviços de saúde do SUS/BARBA-
CENA - MG;
5. Participar, sistematicamente das reuniões ordinárias 
e extraordinárias do Serviço de Controle, Regulação, 
Avaliação e Auditoria -SIMACRA de BARBACENA – MG;
6. Cumprir rotina definida pelas instâncias de pactu-
ação;
7. Participar das ações educacionais promovidas pela 
Educação permanente do Município;
8. Acompanhar a implementação do Decreto nº 7.508 
(RENASES, RENAME, MAPA DA SAÚDE, COAP, PGRSS) 
e controlar e avaliar o impacto no município;
9. Manter arquivos impressos, assinados, atualizados.
Art. 18. À Comissão Processante e de Recursos com-
pete:
I - Executar todos os atos relativos aos processos sob 
sua responsabilidade, nos prazos estabelecidos pelo 
Coordenador do Serviço de Auditoria;
II - Julgar os recursos interpostos contra a decisão do 
SIMACRA/SUS/BARBACENA - MG;
III - Acompanhar e assessorar as discussões que en-
volvam exame dos recursos submetidos à decisão final 
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do Gestor e do Conselho Municipal de Saúde de BAR-
BACENA - MG.
Art. 19 O Conselho Municipal de Saúde instituído no 
âmbito municipal atua na formulação de estratégias 
e no controle da execução da política de saúde na 
instância municipal, razão pela qual compõe o Sistema 
Municipal de Auditoria, Controle, Avaliação e Regula-
ção, respeitada a sua independência e autonomia.
Art. 20 A Auditoria processar-se-á através de exames 
analíticos e periciais, atuará somente sobre as ações 
inseridas e financiadas pelo SUS.
Art. 21 A Auditoria tem por finalidades:
I - Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e 
proceder ao levantamento de dados que permitam 
conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os 
gastos da atenção à saúde;
II - Avaliar os elementos componentes dos processos 
da instituição, serviço ou sistema auditado, objetivan-
do a melhoria dos procedimentos, por meio da detec-
ção de desvios dos padrões estabelecidos;
III - Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade 
dos serviços de saúde prestados à população, visando 
à melhoria progressiva da assistência à saúde;
IV - Produzir informações para subsidiar o planeja-
mento das ações que contribuam para o aperfeiçoa-
mento do SUS e para a satisfação do usuário;
V - O cumprimento de suas finalidades far-se-á por 
intermédio do desenvolvimento de atividades de au-
ditoria, objetivando:
a) Determinar a conformidade dos elementos de um 
sistema ou serviço, verificando o cumprimento das 
normas e requisitos estabelecidos;
b) Levantar subsídios para a análise crítica da eficácia 
do sistema ou serviço e seus objetivos;
c) Verificar a adequação, legalidade, legitimidade, efi-
ciência, eficácia e resolutividade dos serviços de saúde 
e a aplicação dos recursos da União repassados aos 
municípios;
d) Aferir a qualidade da assistência à saúde prestada e 
seus resultados, bem como apresentar sugestões para 
seu aprimoramento;
e) Aferir o grau de execução das ações de atenção 
à saúde, programas, contratos, convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congêneres.
VI - Verificar o cumprimento da Legislação Federal, 
Estadual, Municipal e normatização específica do setor 
Saúde; 
VII - Observar o cumprimento pelos órgãos e enti-
dades dos princípios fundamentais de planejamento, 
coordenação, regulação, avaliação e controle;
VIII - Apurar o nível de desenvolvimento das ativida-
des de atenção à saúde, desenvolvidas pelas unidades 
prestadoras de serviços ao SUS e pelos sistemas de 
saúde;
IX - Prover ao auditado oportunidade de aprimorar os 
processos sob sua responsabilidade.
Art. 22 Constituem objeto do exame de auditoria:
I - A aplicação dos recursos transferidos pelo Minis-
tério da Saúde a entidades públicas, filantrópicas e 
privadas;
II - A gestão e a execução dos planos e programas de 
saúde do Ministério da Saúde, da Secretaria de Esta-
do da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde que 
envolvam recursos públicos, observando os seguintes 
aspectos:
a) Organização;
b) Cobertura assistencial;
c) Perfil epidemiológico; 
d) Quadro nosológico;
e) Resolubilidade/resolutividade;
III - Eficiência, eficácia, efetividade e qualidade da as-
sistência prestada à saúde;
IV - A prestação de serviços de saúde na área ambu-
latorial e hospitalar;
V - Os contratos, convênios, acordos, ajustes e instru-
mentos similares firmados pelas secretarias de saúde 
e os prestadores de serviços de saúde do SUS.
Art. 23 Ficam definidas três formas de operacionaliza-
ção da auditoria, de acordo com a origem dos profis-
sionais que nela atuam:
I - Direta – Auditoria realizada com a participação de 
técnicos de um mesmo componente do SNA.

II - Integrada – Auditoria realizada com a participação 
de técnicos de mais de um dos componentes do SNA; 
III - Compartilhada – Auditoria realizada com a parti-
cipação de técnicos do SNA, junto com os demais téc-
nicos de outros órgãos de controle interno e externo.
Art. 24 Ficam definidos os seguintes tipos de auditoria:
I - Conformidade – Examina a legalidade dos atos 
de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, 
quanto ao aspecto assistencial, contábil, financeiro, 
orçamentário e patrimonial; 
II - Operacional – Avalia os sistemas de saúde, ob-
servados aspectos de eficiência, eficácia e efetividade.
Art. 25 É obrigatória a elaboração do Plano de Traba-
lho na realização da auditoria, onde constarão seus 
requisitos, sendo considerada obrigatória a adoção de 
papéis de trabalho como instrumento de apoio, tais 
como planilhas, formulários, questionários preenchi-
dos, fotografias, vídeos, áudios, arquivos magnéticos, 
ofícios, memorandos, portarias, cópias de contratos e 
outros documentos, matrizes de planejamento e de 
procedimentos, de achados de auditoria e de respon-
sabilização. 
Art. 26 São consideradas as seguintes etapas dos pro-
cessos de trabalho da auditoria na fase operativa.
I - Apresentação da equipe/reunião de abertura;
II - O coordenador e a equipe de auditores apresen-
tam-se ao gerente da unidade a ser auditada, ocasião 
em que o primeiro entrega o ofício de apresentação 
e expõe, de forma sucinta, o escopo da auditoria e a 
previsão de conclusão dos trabalhos. Nessa reunião, 
deve ser solicitado espaço físico para a equipe de-
senvolver os trabalhos, bem como a designação de 
um técnico para contato, esclarecimentos e disponi-
bilização de documentos ou o que se fizer necessário. 
Deverá ser informado ao gestor/gerente que será rea-
lizada uma reunião ao final dos trabalhos.
III - Recebimento dos documentos solicitados, dá-se o 
recebimento da documentação previamente solicitada 
por meio de Comunicado de Auditoria (CA). Caso haja 
pendências na entrega de algum documento, esse 
fato deve gerar novo CA com a estipulação de pra-
zo para entrega ou justificativa formal dos itens não 
atendidos. A documentação deverá ser formalmente 
recebida e deve conter a assinatura do responsável. 
Sempre que as evidências demonstrarem a necessida-
de de novos documentos comprobatórios, estes deve-
rão ser solicitados.
IV - Análise da documentação - É o exame dos pro-
cessos, atos formalizados e outros documentos que 
permitam ao auditor obter evidências suficientes e 
adequadas para seu trabalho.Dentre os aspectos fun-
damentais para análise de qualquer documento rece-
bido pela auditoria deve-se verificar a autenticidade 
dos documentos: ausência de rasuras ou emendas; 
características do papel e de sua impressão; acrésci-
mo de letras, palavras ou frases em documentos digi-
tados ou manuscritos; notas fiscais de outros estados 
sem visto dos postos fiscais; o correto preenchimen-
to e composição do prontuário médico. Trata-se de 
procedimento voltado para a comprovação das ações 
assistenciais e contábeis que, por exigências legais, 
comerciais ou de controle são evidenciadas por docu-
mentos comprobatórios.
V - Visita às unidades/setores/usuários - A visita às 
unidades prestadoras de serviço é uma técnica que 
permite verificar os fatos que estão sendo auditados, 
bem como o cumprimento das normas e rotinas es-
tabelecidas. Tem por objetivo verificar a qualidade, 
propriedade e efetividade da assistência à saúde pres-
tada aos usuários do SUS. Visa, também, à avaliação 
da execução dos programas, contratos, convênios e 
outros instrumentos congêneres. Havendo necessi-
dade, poderá ser feita visita a usuários, para realizar 
entrevista ou fazer outras averiguações. Entrevistar 
os usuários é parte importante nas auditorias opera-
tivas, oportunizando lhes manifestarem-se quanto à 
sua satisfação em relação aos serviços que lhes são 
prestados. 
VI - Acompanhamento ou monitoramento do desen-
volvimento dos trabalhos - Esse é o momento definido 
pelo coordenador para que a equipe se reúna dia-
riamente em horário previamente estabelecido, para 

verificar o andamento dos trabalhos, o desempenho 
de cada integrante da equipe e se tudo o que foi pla-
nejado foi executado. Durante os trabalhos de campo, 
é importante que o coordenador avalie os prazos esti-
mados inicialmente e a necessidade de redimensioná-
-los. Caso necessário, tomar as providências cabíveis.
VII - Reunião de encerramento - A equipe de auditoria 
deve reunir-se com o responsável pelo órgão audita-
do, ou com alguém designado por ele, ao final dos tra-
balhos, quando o coordenador apresentará as confor-
midades e não conformidades julgadas pertinentes de 
serem abordadas, segundo critério técnico da equipe.
Art. 27 São considerados objetos de análise:
I - Análise da estrutura física e funcional - Ao avaliar 
esse aspecto, verifica-se toda a estrutura e organiza-
ção da unidade prestadora de serviço, que deverá ser 
comparada ao apresentado no relatório do CNES;
II - Unidade isolada auditada;
III - Profissionais de saúde (o total e o específico con-
forme o foco da auditoria).
IV - Análise de processo - responsabilidades  da uni-
dade, segundo as normas vigentes para o período 
auditado; 
V - Acesso aos serviços complementares de saúde 
quando for o caso;
VI - Protocolos, fluxos, normas, rotinas de atendimen-
to, entre outros;
VII - Humanização na atenção ao cidadão;
VIII - Atividades da atenção básica;
IX - Acesso a exames complementares;
X - Acesso à média e alta complexidade;
XI - Ações de vigilância epidemiológica, ambiental e 
saúde do trabalhador;
XII - Ações de vigilância sanitária.
XIII - Análise de resultados -  Indicadores e parâme-
tros da atenção;
XIV - Avaliação do grau de satisfação dos usuários;
XV - Aspectos relativos à estrutura/funcionalidade - 
Avaliação da disponibilidade de recursos humanos, 
materiais e estrutura física observando:
a) Se há setores da unidade que apresentam demanda 
reprimida;
b) A capacidade da unidade para a realização dos pro-
cedimentos e serviços cadastrados;
XVI - O cumprimento das normas específicas nos pro-
cedimentos de alta complexidade;
XVII - Se há cobrança ao usuário;
XVIII - A distribuição de medicamentos e sua dispen-
sação;
XIX - A jornada de trabalho dos profissionais confron-
tada a produtividade;
XX - Resolutividade da unidade, motivos de encami-
nhamentos para outros níveis de atenção;
XXI - Existência de equipamentos ociosos ou desativa-
dos e suas causas;
XXII - Se existe sistema de contrarreferência, princi-
palmente após as altas hospitalares;
XXIII - O tempo de espera para consultas e encami-
nhamentos;
XXIV - No caso de oferta de serviço radiológico, se 
a unidade/serviço obedece às especificações exigidas 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e 
a validade de seus certificados.
Art. 28 Para todas as auditorias operativas, é requisito 
básico a consulta à legislação atualizada pertinente ao 
assunto ou atinente à norma vigente à época da de-
núncia e/ou demanda.
Art. 29 Toda auditoria terá um relatório elaborado pela 
equipe contendo os resultados dos trabalhos. Para 
cada auditoria realizada o auditor deverá elaborar 
relatório que refletirá os resultados dos exames efe-
tuados, de acordo com o tipo de auditoria. O relatório 
deve seguir um padrão, admitindo-se adaptações ne-
cessárias à interpretação e avaliação dos trabalhos. 
Sua apresentação deve ter sequência lógica, lingua-
gem compatível, isenta de erros e rasuras e ser con-
clusivo para permitir a formulação de constatações em 
relação ao que foi verificado. 
Parágrafo único.  O relatório de auditoria conterá obri-
gatoriamente:
I - Identificação da equipe de auditoria;
II - Identificação do auditado;
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III - Data da auditoria;
IV - Documentos auditados e/ou relacionados;
V - Descrição das não conformidades encontradas;
VI - Apreciação/conclusão das auditorias quanto à 
importância das não conformidades detectadas e sua 
influência na efetividade do sistema ou serviço; e
VII - Sugestões de encaminhamentos do relatório.
Art. 30 São atributos do Relatório de auditoria - O 
relatório de auditoria deve reunir, principalmente, os 
seguintes atributos, visando à sua melhor qualidade:
I - Coerência – assegurar que os resultados da audito-
ria correspondam aos objetivos da mesma;
II - Oportunidade – deve ser emitido em tempo hábil, 
a fim de que as providências necessárias sejam toma-
das oportunamente;
III - Convicção – relatar de forma consistente as cons-
tatações e evidências permitindo que qualquer pes-
soa chegue às mesmas conclusões às quais chegou a 
equipe de auditoria;
IV - Integridade – conter todos os fatos relevantes 
constatados;
V - Apresentação – não conter rasuras e seguir as re-
gras de ortografia;
VI - Objetividade – conter apenas informações rele-
vantes para elucidação dos fatos auditados, com lin-
guagem direta. Evitar o uso excessivo de adjetivos e 
emprego de termos que contenham em si só juízo de 
valor;
VII - Clareza – linguagem clara, a fim de que o leitor 
entenda facilmente, ainda que não versado na ma-
téria, o que se quer transmitir, sem necessidade de 
explicações adicionais;
VIII - Conclusão – conter objetivamente a análise final 
em decorrência das constatações de conformidades e 
não conformidades.
Art. 31 No processo de apuração a auditoria poderá 
identificar situações de não conformidade, e adota as 
terminologias de Impropriedade; Irregularidade e Mal-
versação, conforme cada caso a ser justificadas na for-
ma da lei, ficando assegurado o amplo direito de ma-
nifestação do auditado. Os notificados terão um prazo 
de 30 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 
30, para apresentação das justificativas. Caso não seja 
possível entregar a notificação ao responsável pela 
unidade auditada haverá a publicação para garantir o 
amplo direito de defesa dos notificados.
Art. 32.  Será emitido o relatório de auditoria preli-
minar contendo somente as constatações de confor-
midades e não conformidades que será encaminha-
do para o responsável pela unidade auditada/gestor 
acompanhado da planilha de ressarcimento, se cou-
ber, e da planilha de qualificação dos responsáveis, 
anexando o expediente que estabelecerá os fluxos e 
prazos para que o mesmo apresente suas justificativas 
quanto às constatações da auditoria.
Art. 33 A análise das justificativas deve ser realizada 
pela equipe que participou da auditoria, em função 
do grau de conhecimento da ação, sendo que quando 
não for possível a análise pela equipe que participou 
da ação, essa deverá ser feita por outros técnicos da 
mesma unidade de auditoria.
Art. 34 A auditoria é encerrada após a análise das 
justificativas, ou, transcorrido prazo estabelecido sem 
apresentação de justificativas pelo auditado, devendo 
ao final ser encaminhado relatório final ao gestor mu-
nicipal de saúde e ao gestor da unidade auditada, às 
instituições que solicitaram a auditoria e ao conselho 
municipal de saúde, bem como aos conselhos de clas-
se, caso seja necessário, e ao Ministério Público Fe-
deral e Estadual, conforme o Decreto nº 1.651/1995, 
art. 3º, inciso III. 
Art. 35 A Auditoria poderá utilizar-se do termo de 
ajuste Sanitário que é um instrumento que tem por 
finalidade a correção de impropriedades decorrentes 
do descumprimento de obrigações previstas em nor-
mativas do Ministério da Saúde relativas à gestão do 
SUS e às falhas de natureza formal de que não resulte 
dano ao erário público.
Art. 36 A distribuição, destinada à Comissão Proces-
sante e de Recursos, será lançada em livro próprio no 
qual ficará também registrado o número do processo, 
da ata, assim como todas as demais anotações ne-

cessárias.
Art. 37 Os processos serão classificados em Denúncia; 
Inspeção; Auditoria; Contrato; Convênio; Outro ajus-
te; Pedido de reconsideração; Recurso hierárquico e 
Recurso de revisão.
Art. 38 Terão tramitação preferencial os processos de 
denúncia e de distorção de procedimento.
Art. 39 A Comissão Processante e de Recursos fun-
cionará de acordo com seus Regulamentos internos.
Art. 40 A contagem de prazos relativos à notificação 
ou citação dar-se-á dia-a-dia, a partir da data:
I - Do recebimento pelo interessado ou responsável 
com a juntada nos autos do mandato:
a) da citação ou notificação;
b) do AR (aviso de recebimento) quando a citação ou 
notificação for por via postal;
II - da publicação do edital no órgão oficial do municí-
pio ou local de afixação com acesso público, quando, 
nos casos previstos no inciso anterior, o responsável 
não for localizado.
Parágrafo único.  Se o vencimento recair em dia que 
não houver expediente, o mesmo será prorrogado 
para o primeiro dia útil imediato.
Art. 41 O ato de ordenar diligência expressará prazo 
para o seu cumprimento.
§ 1º Se o ato for omisso a respeito, será de trinta (30) 
dias o prazo para cumprimento da diligência, salvo se 
existir disposição especial para o caso.
§ 2º Findo o prazo de que trata o caput deste artigo, 
o processo será concluso à Comissão Processante e 
de Recursos para ordenar o que entender de direito.
§ 3º O mandado de diligência deverá conter, neces-
sariamente, advertência de que o não cumprimento 
desta ou a não apresentação de justificativa funda-
mentada e esclarecimentos, dentro do prazo assinado, 
importarão em prejuízo para o interessado.
Art. 42 Na contagem dos prazos para recursos, ob-
servar-se-ão as normas do Código de Processo Civil, 
no que couber.
Art. 43 É de dez (10) dias o prazo para que os setores 
da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/BARBACENA - 
MG opinem nos casos de sua competência, a contar do 
dia em que lhes for aberta vista ao processo.
Parágrafo único.  O prazo acima previsto poderá ser 
prorrogado, a critério  da Comissão, por igual período.
Art. 44 A citação ou a notificação em processo de com-
petência do SIMACRA/SUS/BARBACENA - MG, objeti-
vando constituir a relação processual e cientificar o 
responsável, sob pena da Lei, a prestar informações, 
exibir documentos e a defender-se, será feita na for-
ma prevista neste Decreto.
Art. 45 O Sistema de Auditoria, Controle, Regulação 
e Avaliação do Município de Barbacena e Auditoria – 
SIMACRA/SUS/BARBACENA - MG, através das suas 
unidades componentes ou Comissão Processante e de 
Recursos, poderá propor aplicação das sanções pre-
vistas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
aos prestadores de serviços assistenciais do SUS/BAR-
BACENA - MG, na forma estabelecida neste Decreto, 
qual seja:
I - Advertência escrita;
II – Glosas;
III - Multa-dia no valor de 2 a 5% do valor correspon-
dente ao processado no estabelecimento no mês ante-
rior e será aplicado no mesmo bloco de financiamento;
IV - Suspensão temporária do envio de usuários do 
SUS ao prestador;
V - Rescisão do contrato, convênio ou outro ajuste;
VI - Suspensão temporária de contratar com a Admi-
nistração Municipal;
VII - Declaração de inidoneidade.
§ 1º As sanções estabelecidas não isentarão os pres-
tadores de serviços da obrigação de indenização e/ou 
restituição de recursos recebidos ao Fundo Municipal 
de Saúde, quando devida.
§ 2º Os servidores responsáveis dos serviços contra-
tados e/ou conveniados pelo SUS/BARBACENA - MG 
que, comprovadamente, tomarem conhecimento de 
quaisquer irregularidades, distorções ou ilegalidade 
cometida pela rede prestadora de serviços ao SUS e 
delas deixarem de dar ciência ao Subsecretário de Re-
gulação e Planejamento, ficarão sujeitos, por respon-

sabilidade solidária, às sanções previstas no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipal.
Art. 46 Verificada a ocorrência de fraude, distorção 
ou ilegalidade comprovada no processo, o Gestor do 
SUS/BARBACENA - MG solicitará ao Ministério Público 
sua interveniência para o cumprimento do disposto na 
legislação vigente.
Art. 47 Quando a distorção encontrada não apresentar 
gravidade significativa, que implique na abertura de 
processo administrativo, o responsável pelo Serviço 
de controle, regulação, avaliação e auditoria, após 
comunicação oficial da equipe de Controle, regulação 
e Avaliação, ou da própria auditoria, fará advertência 
por escrito ao responsável pela prestação de serviços.
Art. 48 Sempre que apurado débito, será determina-
do ao responsável, a ordem de ressarcimento do va-
lor atualizado, do dano causado ao Fundo Municipal 
de Saúde de BARBACENA - MG ou ao erário público, 
observando-se, para efeito de cálculo, o Manual de 
Glosas do Sistema Nacional de Auditoria.
Parágrafo único.  O valor correspondente ao total a ser 
ressarcido ao Fundo Municipal de Saúde de BARBACE-
NA – MG será deduzido na próxima fatura a ser paga 
ao prestador de serviços que cometeu o fato e cor-
responderá sempre ao valor global do procedimento, 
isto é, incluirá para efeito de cálculo o procedimento 
base somado aos procedimentos de apoio diagnóstico 
e terapêutico realizados.
Art. 49 A determinação do ressarcimento, através de 
“OR” (ordem de ressarcimento) deverá estar prevista 
no contrato, acordo, convênio ou ajuste firmado entre 
o SUS/BARBACENA - MG e o prestador de serviços e 
não caracteriza sanção, não obstando a aplicação das 
penalidades que trata este Decreto.
Art. 50 Cabe advertência em faltas leves, que não 
constituem dolo ou naquelas que não implicarem em 
prejuízo direto ao usuário, nem em ato lesivo ao SUS, 
apenas caracterizando negligência gerencial.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação da Adver-
tência, o SIMACRA/BARBACENA - MG deverá observar 
o disposto no Manual de Glosas do Sistema Nacional 
de Auditoria.
Art. 51 A multa no valor de 2% a 5% do valor corres-
pondente produzido, imposta ao prestador de serviços 
pela inexecução total ou parcial das obrigações assu-
midas ou pelo atraso na sua execução, será aplicada 
pelo Serviço de Controle, Regulação e Avaliação, após 
conclusão do processo administrativo aberto contra o 
infrator, sendo:
I - até 2% pelo atraso na sua execução;
II - até 3% pela inexecução parcial das obrigações 
previstas no ajuste;
III - até 5% pela inexecução total das obrigações pre-
vistas no ajuste.
Art. 52 A multa-dia será também aplicada pelo Secre-
tário Municipal de Saúde, sempre que as obrigações 
contratadas com o prestador de serviços não forem 
cumpridas, seja por negligência, por imprudência ou 
conduta faltosa, com dolo ou não, ou ainda pelos atos 
abaixo indicados:
I - Por contas julgadas irregulares de que resulte débi-
to, nos termos da comprovação da auditoria realizada;
II - Por irregularidades que resulte dano ao Fundo Mu-
nicipal de Saúde ou ao erário publico, decorrente de 
ato ilegítimo ou antieconômico;
III - Por infração à norma legal ou regulamentar do 
SUS, de natureza contábil, operacional ou financeira.
Parágrafo único.  Poderá ser aplicada multa de até 10 
(dez) dias, sendo um dia equivalente a 1/60 (um ses-
senta avos) da produção do último mês processado 
nos respectivos sistemas (SIASUS e SIHSUS).
Art. 53 Toda glosa deverá ser devidamente acompa-
nhada da sua respectiva documentação comproba-
tória, cópias autenticadas pelo auditor e no caso do 
prontuário médico deve ser autenticado pelo diretor 
da unidade auditada para uma possível contraprova ao 
fato glosado, devendo ser anexada original da plani-
lha de distorções para justificativas e identificação dos 
responsáveis e ser aplicada nas seguintes situações:
I - A prática de atos ilegais ou ilegítimos ocasiona res-
sarcimento ao erário, recomendação de correção do 
procedimento e responsabilização dos autores do ato 
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e da autoridade administrativa competente com envio 
para o Ministério Público. 
II - A prática de atos antieconômicos ou indevidos em 
que não seja constatada a má fé gera recomendação 
ao gestor de correção do procedimento realizado e/ou 
ressarcimento ao erário. 
Art. 54 Cabe suspensão temporária de encaminha-
mento do usuário do SUS à assistência médico-hos-
pitalar, ambulatorial, odontológica e de apoio diag-
nóstico e terapêutico, por reincidência nas infrações 
previstas no Manual de Glosas do Sistema Nacional 
de Auditoria, ou seja, naquelas ações que resultem 
em danos pecuniários ao SUS, ou naquelas que in-
fringem as Normas reguladoras do sistema de saúde 
de natureza operacional, administrativa ou contratual, 
e ainda naquelas que levarem prejuízos à assistência 
do usuário.
Parágrafo único.  A suspensão temporária de que trata 
este artigo, é da competência do Secretário Municipal 
de Saúde de BARBACENA - MG, e será determinada 
até que o prestador corrija a irregularidade específica 
ou omissão às normas reguladoras do SUS.
Art. 55 Cabe, ainda, suspensão temporária do direito 
de contratar com a Administração Municipal, quando a 
infração for decorrente de violação culposa do ajuste 
pelo prestador, conforme dispõe o Manual de Glosas 
do Sistema Nacional de Auditoria.
Parágrafo único.  A suspensão de que trata este arti-
go, poderá graduar em até dois (02) anos, segundo 
a gravidade da infração e será aplicada pelo Gestor 
Municipal do SUS/BARBACENA - MG ou por outra au-
toridade, determinada por lei, observando o direito de 
defesa prévia em processo administrativo competente.
Art. 56 Constituem motivo para rescisão do contrato 
ou do ajuste:
I – o não cumprimento das cláusulas contratuais;
II – o atraso injustificado no início dos serviços con-
tratados;
III – a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração do SUS/BARBACENA - 
MG;
IV – o não atendimento às determinações regulares 
do SIMACRA/BARBACENA - MG;
V – o cometimento reiterado de faltas na execução dos 
serviços contratados;
VI – razões de interesse público, de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo 
Gestor Municipal do SUS/BARBACENA - MG;
VII – nos critérios estabelecidos pelos incisos VI, IX, X, 
XIV, XV e XVII dos artigos 78 da Lei 8.666/93.
Parágrafo único.  A rescisão do contrato, convênio ou 
outro ajuste será determinada pelo Gestor Municipal 
do SUS/BARBACENA - MG e exarado no processo ad-
ministrativo competente, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa, tudo com vista ao disposto na Lei 
8.666/93 e, em especial, ao seu artigo 79.
Art. 57 A Declaração de Inidoneidade será aplicada 
pelo Gestor Municipal do SUS/BARBACENA - MG, ou 
por autoridade determinada em lei, após o julgamento 
do processo administrativo e dar-se-á quando houver 
ilícito gravíssimo ou por descumprimento total do ajus-
te, que venha resultar em comportamento doloso do 
prestador de serviços.
 § 1º Enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição que dispõe o caput deste artigo, o pres-
tador de serviços não poderá contratar com a Admi-
nistração Pública do Município e nem concorrer em 
licitações.
§ 2º A reabilitação frente à autoridade que aplicou 
a sanção, será concedida,  sempre que o prestador 
de serviços ressarcir ao Fundo Municipal de Saúde de 
BARBACENA - MG ou à Administração Municipal, pelos 
prejuízos causados e após decorrido o prazo da pena-
lidade aplicada.
Art. 58 A denúncia sobre irregularidade ou ilegalidade 
será objeto de apuração, desde que seja formulada 
por escrito, com a identificação e o endereço do de-
nunciante, ou através dos meios de comunicação e da 
imprensa falada e escrita.
Art. 59 A denúncia poderá ser feita por qualquer pes-
soa física ou jurídica junto aos órgãos reguladores do 
SUS, tais como Ministério da Saúde (disque Saúde), 

Ministério Público por meio da Curadoria de Defesa da 
Saúde ao Gestor do SUS/BARBACENA - MG e ao Ser-
viço de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria da 
Secretaria Municipal de Saúde de BARBACENA - MG, 
sobre irregularidades ou ilegalidades de atos pratica-
dos por prestadores participantes ou integrantes do 
SUS/BARBACENA - MG, inclusive profissionais autôno-
mos sujeitos à sua jurisdição.
Art. 60 A denúncia será protocolada e autuada para 
ser depois distribuída ao Coordenador da Auditoria 
Assistencial que terá o prazo de trinta (30) dias para 
promover diligência ou verificação “in loco” e concluir 
os trabalhos.
§ 1º As denúncias oriundas de usuários e encaminha-
das diretamente ao Ministério da Saúde, através do 
DISQUE SAÚDE, deverão ser igualmente apuradas e 
informadas, através do sistema informatizado de audi-
toria do Ministério da Saúde, nos prazos e normas por 
ele regulamentado.
§ 2º O prazo para apuração das denúncias poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério do Serviço de 
controle, regulação, avaliação e auditoria, quando a 
denúncia proceder do próprio território municipal dire-
tamente ao SUS local ou a critério do Serviço Nacional 
de Auditoria, quando proceder dos órgãos Estadual e/
ou Federal de regulação do SUS.
Art. 61 A denúncia será apurada, em caráter sigiloso, 
até que se comprove a sua procedência e só poderá 
ser arquivado, após decorridos todo o trâmite, me-
diante despacho fundamentado da autoridade compe-
tente, que concluir pela não existência de ato passível 
de penalidade.
§ 1º Reunidas as provas que indiquem a existência 
de irregularidade ou ilegalidade, os demais atos serão 
públicos, assegurada ao acusado, ampla defesa e o 
contraditório.
§ 2º Quando o fato denunciado não configurar eviden-
te infração, a denúncia deverá ser arquivada por falta 
de objeto a perseguir.
Art. 62 A apuração da denúncia poderá resultar em:
I – arquivamento do processo;
II – aplicação de penalidade, após instauração de 
processo administrativo e julgamento da autoridade 
competente.
Art. 63 O denunciante e o denunciado, a qualquer 
tempo, poderão solicitar informações e vistas ao pro-
cesso.
Art. 64 O direito de defesa do interessado nos pro-
cessos instaurados pelo SIMACRA/BARBACENA - MG, 
será assegurado:
I – por vista dos autos ou cópia de peça concernente 
ao processo, mediante expediente encaminhado ao 
Presidente da Comissão Processante ou ao Serviço de 
Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria, quando 
couber;
II – permissão ao interessado de apresentação de do-
cumentos e/ou alegações escritas, mediante pedido 
por escrito, dirigido ao Serviço de Controle, Regulação, 
Avaliação e Auditoria ou quando distribuído para a Co-
missão Processante.
Parágrafo único. A vista às partes transcorrerá na 
própria Secretaria Municipal de Saúde de BARBACENA 
- MG, na sala onde funciona o Serviço de Auditoria 
Assistencial.
Art. 65 O prazo para defesa ou alegação escrita será 
de dez (10) dias úteis, podendo, por conveniência da 
administração ou da Comissão Processante, ser pror-
rogado por igual período, mediante manifestação for-
mal do interessado.
Art. 66 Os atos praticados pelo SIMACRA/BARBACENA 
- MG, estarão sujeitos aos seguintes recursos:
I – reconsideração – que corresponde ao pedido de 
reexame do ato à própria autoridade que o emitiu;
II – recurso hierárquico – que corresponde ao ree-
xame do ato, dirigido à autoridade superior à que o 
proferiu originariamente;
III – revisão – que corresponde ao pedido de re-
exame, por parte o interessado punido, mediante a 
interposição de fatos novos que demonstram a sua 
inocência.
Art. 67 As petições de recursos serão apresentadas 
ao serviço de Apoio Administrativo do SIMACRA/BAR-

BACENA - MG, que anotará o ano, dia e hora da sua 
entrada à margem da peça vestibular e anexado ao 
processo originário.
Art. 68 Cumpridas todas as exigências dispostas no 
artigo anterior, a petição será, imediatamente, enca-
minhada à autoridade competente que decidirá sobre 
a admissão ou não do recurso.
§ 1º As petições de recursos poderão ser, liminarmen-
te indeferidas, em despacho fundamentado, se:
I – não se encontrar devidamente formalizada;
II – firmada por parte ilegítima, considerando que são 
competentes para interpor recursos os diretamente 
responsáveis pelos atos impugnados e aqueles alcan-
çados pela decisão;
III – por decurso de prazo, conforme artigos 50 e 51 
deste Decreto.
Art. 69 Julgado procedente qualquer um dos recursos 
previstos nos incisos I e II do artigo 45, será declarada 
sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se, 
automaticamente, todos os direitos do interessado.
Art. 70 O pedido de reconsideração, formalizado uma 
única vez, será apreciado por quem houver proferido 
a decisão recorrida e terá efeito suspensivo. O prazo 
é de dez (10) dias úteis, contados da publicação ou 
comunicação oficial da decisão objeto do Recurso e 
conterá:
I – os fundamentos de fato e de direito;
II – o pedido de nova decisão.
Parágrafo único.  O pedido será apreciado no prazo de 
quinze (15) dias úteis, contados do seu recebimento.
Art. 71 O recurso hierárquico, com efeito suspensivo, 
será exigido à autoridade imediatamente superior 
àquela que praticou o ato, no prazo de cinco (05) dias 
úteis a contar da comunicação oficial ou publicação 
do ato.
Parágrafo único.  A decisão do recurso será no prazo 
de cinco (05) dias úteis, podendo ser este prazo pror-
rogado, se justificada a impossibilidade de sua conclu-
são, no prazo original.
Art. 72 O pedido de revisão contra a decisão definiti-
va, com efeito suspensivo, será apresentado ao Gestor 
Municipal do SUS/BARBACENA - MG no prazo de trinta 
(30) dias úteis a contar da publicação ou comunicação 
oficial da decisão proferida após apreciação do pedido 
de recurso hierárquico pela autoridade competente e 
só será admitido se estiver fundamentado em uma das 
seguintes hipóteses:
I – erro de cálculo nas contas ou nas multas, objeto 
da decisão original;
II – insuficiência de documentos em que se tenha fun-
damentado a decisão recorrida;
III – superveniência de documentos novos com eficá-
cia sobre a prova produzida.
Art. 73 A petição do recurso de revisão somente será 
encaminhada ao Gestor Municipal do SUS/BARBACE-
NA - MG, se confirmados os critérios de admissibili-
dade previstos nos incisos I, II ou III do artigo 53 
deste Decreto.
Art. 74 O prazo para julgamento do recurso de revisão, 
pelo Gestor Municipal do SUS/BARBACENA - MG, será 
de trinta (30) dias úteis contados da data de admissão 
da petição, findo o qual dar-se-á publicidade à decisão 
final ou se fará comunicação oficial ao interessado.
Art. 75 Julgada procedente a revisão, será declarada 
sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se, 
automaticamente, todos os direitos do interessado.
Parágrafo único.  Da revisão do processo não poderá 
resultar agravamento da penalidade.
Art. 76 Na aplicação de penalidade serão consideradas 
a natureza e a gravidade da infração cometida; os da-
nos dela derivados para o SUS; as circunstâncias agra-
vantes ou atenuantes e os antecedentes do prestador 
que cometeu a infração.
Parágrafo único. O cometimento reiterado de faltas 
elevará o seu nível de gravidade, devendo ser obser-
vada a proporcionalidade entre a falta cometida e a 
pena a ser aplicada.
Art. 77 Quando forem detectadas irregularidades e/ou 
distorções em Unidades Assistenciais da rede própria 
do SUS/local, o SIMACRA/BARBACENA - MG, proces-
sará as medidas saneadoras, em consonância com a 
legislação em vigor, indicando a apuração de respon-
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sabilidade.
Art. 78 Caberá ao SIMACRA/BARBACENA - MG, a pe-
dido de qualquer das partes, corrigir as inexatidões 
materiais, incluindo erros evidentes de escrita ou de 
cálculo contidas nos processos instaurados.
Art. 79 Os fatores detectados em auditorias que forem 
de natureza ética, deverão ser comunicados, oficial-
mente, aos respectivos Conselhos Profissionais e/ou 
Entidades de Classe, pelo Gestor Municipal do SUS/
BARBACENA - MG.
Art. 80 A Comissão Processante e de Recursos será 
permanente, sendo composta de um (01) Assessor 
Jurídico Municipal, um (01) representante do Controle 
Interno Municipal e um (01) técnico Médico/Enfermei-
ro da Secretaria Municipal de Saúde, indicados for-
malmente pelo Gestor Municipal do SUS/BARBACENA 
- MG, com respectivas suplências.
Art. 81 O SIMACRA/BARBACENA - MG e os prestado-
res de serviços deverão manter arquivo da documen-
tação comprobatória da assistência prestada por um 
período de dez (10) anos, em conformidade com a 
legislação vigente, sendo admitida a microfilmagem 
após cinco (05) anos.
Art. 82 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 
aplicação prática deste Decreto serão resolvidas pelo 
SIMACRA/BARBACENA - MG com absoluta transparên-
cia dos fatos, atos e soluções praticadas.
Art. 83 Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de junho de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.659 - DESIGNAR Anna Flávia Lou-
renço Esteves Martins, ocupante do Cargo Público de 
Vice-Presidente de Inovação Tecnológica da Agência 
Municipal de Desenvolvimento Integrado de Barbace-
na e Região – AGIR, para prestar serviços na Subse-
cretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- SUTEC na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, a partir desta data. Barbacena, 21 
de junho de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO -

SEPLAN
Secretário: Samir Carvalho Moysés

AVISO DE LICITAÇÃO
PP 026/2013 – Prc 058/2013. OBJETO: Contratação de 
serviços de transporte para atender o Projeto Escola 
Legal. Abertura dia 26/07/2013, às 13:00 horas. Tex-
to completo no link http://www.barbacena.mg.gov.
br/edital.php. Informações tel: 0xx32 3339–2026 ou 
licitacao@barbacena.mg.gov.br Mirian P. D. Ladeira – 
pregoeira.

EXTRATO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Nº 013/2013 - Contratante: Município de Barbace-
na. Contratado: Padaria Bom Gosto Ltda -  CNPJ:. 
23.167.802/0001-96. Objeto: Registro de Preços para 
fornecimento de lanches para SEDUC, SEPLAN E SE-
COPS. Valor Total: R$ 72.192,00 (Setenta e dois mil, 
cento e noventa e dois reais). Data de assinatura: 
05/07/2013. Início: 05/07/2013 Término: 04/07/2014.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PP 013/2013 – PRC 013/2013. OBJETO: R.P. para fu-
tura aquisição de ferramentas. Vencedores: Predapi 
Indústria e Comércio Ltda: item 03 no valor R$ 17,00, 
item 05 no valor R$ 7,40, item 07 no valor R$ 6,70, 
item 08 no valor R$ 5,72, item 09 no valor R$ 4,60, 
item 10 no valor R$ 5,85, item 11 no valor R$ 14,88, 
item 15 no valor R$ 10,00, item 16 no valor R$ 11,80, 
item 18 no valor R$ 3,90, item 19 no valor R$ 9,78, 
item 21 no valor R$ 8,85, item 22 no valor R$ 2,10, 
item 23 no valor R$ 3,50, item 27 no valor R$ 11,50 e 
item 28 no valor R$ 13,47; Space Informática & Mó-
veis para Escritório Ltda – ME, item 01 no valor R$ 
44,40, item 04 no valor R$ 16,00, item 06 no valor R$ 
10,30, item 12 no valor R$ 16,90, item 13 no valor R$ 
154,70, item 20 no valor R$ 10,20, item 24 no valor 
R$ 9,87, item 25 no valor R$ 11,05 e item 26 no valor 
R$ 16,55. O valor global da licitação ficou na ordem de 
R$ 13.740,15 (treze mil, setecentos e quarenta reais 
e quinze centavos). Barbacena, 14/jul/2013. Luís A. 
Abrantes Campos – Diretor Geral.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 38, de 13 de março de 2013, e na forma 
do art. 26, I, da Constituição do Município de Barba-
cena; 
DECRETA:
Art. 1º Fica designado Edson Carlo Brandão Silva 
para responder, cumulativamente, pela Presidência 
da Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado 
de Barbacena e Região – AGIR, sem quaisquer outras 
vantagens além das de seu cargo, no período de 09 
a 31.07.2013.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.
  

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 09 de julho de 2013; 
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Mário Raimundo de Melo 
Prefeito Municipal em exercício

DECRETO MUNICIPAL

a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nº 38, de 12 de março de 2013, 
nº 75 de 14 de maio de 2013 e o Decreto Municipal nº 
7.433, de 18.06.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.663 - NOMEAR Fernanda Dias da 
Silveira para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Coordenadora Executiva da Agência Muni-
cipal de Desenvolvimento Integrado de Barbacena e 
Região – AGIR, a partir desta data. Barbacena, 01 de 
julho de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.664 - DESIGNAR Fernanda Dias da 
Silveira, para responder, cumulativamente, pela Coor-
denadoria Executiva - CODEX, na Secretaria da Chefia 
de Gabinete do Prefeito Municipal - SEGAB, a partir 
desta data.  Barbacena, 01 de julho de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nº 38, de 12 de março de 2013, 
nº 75 de 14 de maio de 2013 e o Decreto Municipal nº 
7.433, de 18.06.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.665 - DESIGNAR Frederico Furtado 
para responder, cumulativamente, pela Diretoria de 
Integração Regional, na Agência Municipal de Desen-
volvimento Integrado de Barbacena e Região – AGIR, 
sem quaisquer outras vantagens além das de seu 
cargo, a partir desta data. Barbacena, 01 de julho de 
2013.

PORTARIA Nº 15.666 - NOMEAR Eliane Gomes Mary 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente Administrativa, na Coordenadora Executiva da 
Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região – AGIR, a partir de 16.07.2013.  
Barbacena, 01 de julho de 2013.

PORTARIA Nº 15.667 - NOMEAR Terezinha Amaral 
Dias para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Gerente Financeira, na Coordenadora Executiva da 
Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região – AGIR, a partir de 16.07.2013. 
Barbacena, 01 de julho de 2013.

PORTARIA Nº 15.668 - NOMEAR Daniel Falzoni para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
de Elaboração de Projetos, na Coordenadora Executiva 
da Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado 
de Barbacena e Região – AGIR, a partir de 16.07.2013. 
Barbacena, 01 de julho de 2013.

PORTARIA Nº 15.669 - NOMEAR Ana Camila Delbem 
Moreira para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Assistente de Gabinete, na Diretoria de Re-
lações Públicas e Marketing, na Agência Municipal de 
Desenvolvimento Integrado de Barbacena e Região – 
AGIR, a partir de 16.07.2013. Barbacena, 01 de julho 
de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.670 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da 
Constituição Federal, ao servidor Jair Câmpara, Matrí-
cula nº 4.203, CPF nº 333.947.506-78, no Cargo de 
Trabalhador Braçal, nível B-05, conforme Parecer nº 
176/2013, exarado pela Consultoria Geral do Municí-
pio, com efeito retroativo a 14.05.2013. Barbacena, 01 
de julho de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.671 - NOMEAR Lucas de Souza Gar-
cia, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Advogado Adjunto de Saúde, na Advocacia Geral 
do Município - AGM, a partir desta de 04.07.2013. Bar-
bacena, 01 de julho de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.672 - DESIGNAR Reinaldo Luiz For-
tes do Nascimento para responder, cumulativamente, 
pela função de assessor jurídico da Secretaria Munici-
pal de Coordenação Política - SECAP, sem quaisquer 
outras vantagens além das de seu cargo, a partir de 
16.07.2013. Barbacena, 01 de julho de 2013.
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