Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

INSTRUcA0 NORMATIVA IN N°

00001/17

Altera a Instrucao Normativa IN n° 007/16.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS,
no use de suas atribuicbes legais e regimentals, especialmente as que lhe conferem
o inciso VI do art. 10 do Regimento Interno desta Corte e,
Considerando que a Instrucao Normativa n° 0007/16 dispOe sobre o
credenciamento, em carater complementar, de medicos e de pessoas juridicas
prestadoras de servicos de saude;
Considerando a saude urn direito fundamental e dever estatal em prestar
servicos eficientes, conforme preconiza o artigo 197 e seguintes da Constituicao
Federal;
Considerando a necessidade de ampliar as hip6teses de cabimento de
credenciamento de profissionais para atender, de forma complementar, a rede
pOblica de saude;

RESOLVE

Art. 1° A Instrucao Normativa IN n° 007/16 passa a vigorar com as
seguintes alteracbes:
(.•-)
Art. 3°. Considera-se credenciamento o contrato administrativo celebrado
diretamente por inexigibilidade de licitacao para atuacao nao-exclusive,
sem competicao, precedido de chamamento pUblico aberto a todos os
interessados que atendam as condicees estabelecidas em edital, com
vistas a contratacao de profissional saude o •essoa juridi par a
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prestacao complementar de servicos pUblicos de saude a populacao,
utilizando-se de estrutura e recursos proprios ou da Administracao Publica
e tendo em contrapartida a remuneracao por procedimento ou unidade de
servico. (NR)

§ 3°. Nas localidades em que, comprovadamente, nao for possivel o
provimento, em carater efetivo, de cargos publicos de profissionais da
saude, pode ser excepcionalmente utilizado o credenciamento para o
exercicio de atividades em vagas limitadas, como no caso de profissionais
plantonistas ou sujeitos a uma carga horaria especifica, desde que o
numero de profissionais ou entidades interessadas seja menor ou igual ao
nOmero de vagas ofertadas, observadas as demais disposicOes desta
Instrucao e a legislacao aplicavel. (NR)

Art. 4°. Atendidas as caracteristicas essenciais do credenciamento
referidas no caput do art. 3° e em seus §§ 1° e 2°, poderao ser
credenciados:

III.

Medicos autonomos para a realizacao de atendimentos e
procedimentos complementares de natureza eletiva ou de
urgencia. (NR)

IV.

Auxiliar de Higiene Bucal; (AC)

V.

Auxiliar de Enfermagem: (AC)

VI.

Biologo; (AC)

VII.

Biomedico; (AC)

VIII.

Bioquimico; (AC)

IX.

Enfermeiro; (AC)

X.

Farmaceutico; (AC)
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XI.

Fisiatra; (AC)

XII.

Fisioterapeuta; (AC)

XIII.

Fonoaudiologo; (AC)

XIV.

Nutricionista; (AC)

XV.

Odontologo; (AC)

XVI.

Parteira; (AC)

XVII.

Profissional de SaCide de Nivel Medio; (AC)
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XVIII. PsicOlogo; (AC)
XIX.

Quimico; (AC)

XX.

Socorrista habilitado; (AC) ,

XXI.

Tecnico em Citologia; (AC)

XXII. Tecnico em Higiene Bucal; (AC)
XXIII. Tecnico em Enfermagem; (AC)
XXIV. Tecnico de Laborat6rio; (AC)
XXV. Tecnico em Radiologia; (AC)
XXVI. TecnOlogo em Saneamento; (AC)
XXVII. Veterinario; (AC)
Paragrafo Onico. Revogado
Art. 5° (...)
§ 2° Na hipotese do art. 3', §3 0 , desta Instrucao, poderao ser
credenciadas cooperativas de trabaiho desde que compostas
exclusivamente por medicos ou profissionais de mesma especialidade e o
servico seja prestado exclusiva e diretamente pelos cooperados. (NR)
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§ 3° Na hipotese do paragrafo anterior, o credenciamento deve ocorrer
por cads vaga compativel corn a atividade ou especialidade dos
cooperados e apenas se o nOmero de interessados que comparecerem
ao chamamento for menor ou igual ao nOmero de vagas ofertado, vedado,
portanto, o credenciamento de uma so cooperativa para o preenchimento
de mais de Lima vaga quando comparecerem ao chamamento outros
interessados, pessoas fisicas ou juridicas, que preencham os requisitos
do edital. (NR)"
Art. 2° Revogam-se as disposicees em contrario.
Art. 3° Esta Instrucao entra em vigor na data de sua publicacao.
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