COMUNICADO nº 019/2015

Aos: Secretários(as) Executivos(as) das Associações de Municípios e Secretários(as)
Municipais de Saúde.
Referente: Contrato dos Municípios na área da Saúde com as APAES.
A Federação Catarinense de Municípios – FECAM vem informar sobre a
alteração nos contratos na área da Saúde com as APAEs no Estado de Santa Catarina.
Conforme deliberação 180/Comissão Intergestora Bipartite-CIB/2015 de
20 de agosto de 2015 da Política de Saúde (em anexo), foi aprovada a troca de gestão de
unidades prestadoras de serviços ambulatoriais. Ficou definido pela CIB que os
Municípios de Santa Catarina que possuem prestadoras de serviços exclusivamente
ambulatoriais contratualizadas com a Secretaria Estadual de Saúde – SES, assumam a
gestão dessas unidades, desde a contratação, processamento, pagamento, controle,
avaliação e auditoria dos serviços.
Até dezembro de 2015 os recursos do Ministério da Saúde destinados as
APAEs eram repassados pelo Estado, que realizava os contratos com a entidade. A
partir de janeiro de 2016, a transferência dos valores será diretamente do Ministério da
Saúde – MS diretamente aos Municípios. Sendo os Municípios responsáveis pela
contratualização com as APAEs, por meio das Secretarias Municipais de Saúde.
O Município deverá organizar o processo licitatório, conforme
orientações da Secretaria Estadual de Saúde, encaminhada aos Secretários(as)
Municipais de Saúde, visto que a APAE é a única prestadora de Serviços de
Reabilitação em Deficiência Intelectual e/ou Distúrbio do espectro Autista nos
Municípios.
A Secretaria Estadual de Saúde, encaminhou Ofícios de orientação para
as Secretarias Municipais de Saúde e para a APAEs. Caso, o Município tenham dúvidas
em relação ao assunto, podem contactar diretamente com a SES, com Simone ou
Luciana, (48) 32212068, na Secretaria de Estado da Saúde.
Para mais informações e orientações, a FECAM disponibiliza contato
com a Assistente Social, Janice Merigo, pelo e-mail: assistenciasocial@fecam.org.br.
Florianópolis/SC, 11 de dezembro de 2015.
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