
5.1 Os interessados deverão atender aos seguintes procedimentos: 
5.1.1 Realizar sua inscrição através do link  https://forms.gle/MfTwVwB3pxnoCwAA7  no período entre às 9h 
do dia 10/06/2020 e às 17h do dia 17/06/2020; e 
5.1.2 Encaminhar o curriculum vitae, digitalizado, em formato pdf, para o e-
mail: selecao.pmpa@gmail.com até o último dia do prazo das inscrições. 
  
6. DA SELEÇÃO 
6.1 A seleção dar-se-á através de duas etapas: 
6.1.1 Análise de currículos: serão considerados as experiências e os conhecimentos informados pelo 
candidato através do currículo, conforme perfil desejado da vaga. 
6.1.2 Entrevista individual: consistirá na entrevista individual dos candidatos pré-selecionados na etapa 
anterior para validação das experiências, comparadas às competências requeridas para a vaga. Esta etapa 
será realizada pelo gestor da vaga, através de videoconferência. 
6.2  As datas e horários de entrevista serão comunicados através de e-mail endereçado aos candidatos. 
6.3 O não comparecimento na entrevista de seleção, na data e horário marcados, sem justificativa legal, será 
considerado desistência do candidato, eliminando-o do processo seletivo. 
  
7. DA DIVULGAÇÃO 
7.1 Os resultados das etapas deste Processo Seletivo Interno serão divulgados através de e-mail 
endereçado aos candidatos, sendo a Homologação final divulgada no Diário Oficial do Município de Porto 
Alegre – DOPA e, em caráter meramente informativo, através de comunicado eletrônico pela Assessoria de 
Comunicação da PMPA. 
  
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
8.1  Fica o candidato responsável pelo acompanhamento das fases do processo de seleção. 
8.2  É de responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas, podendo ser excluído 
aquele que prestar informações inverídicas. 
8.3 A movimentação dos servidores selecionados dar-se-á, inicialmente, por designa para exercício, pelo 
período de 06 (seis) meses. 
8.4  Ao término do prazo de 06 (seis) meses, o servidor será reavaliado pelo gestor, sendo indicada sua 
manutenção na vaga ou retorno à origem. 
8.5 Casos omissos serão esclarecidos e resolvidos pelo GS/SMPG. 
  

Porto Alegre, 09 de junho de 2020. 
  

JULIANA GARCIA DE CASTRO, Secretária Municipal de Planejamento e Gestão. 
  
 
 

 
 

PORTARIA 485/2020 
PROCESSO 20.0.000026889-6 

  
Institui o incentivo de custeio aos serviços de fisioterapia. 

  
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa; 
Considerando a Portaria nº 1.034/GM/MS, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a participação 
complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no âmbito do 
SUS; 
Considerando a Portaria de Consolidação nº 06/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolidou as 
normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde; 
Considerando a alta demanda e a necessidade de produção e oferta de procedimentos fisioterapia e 
reabilitação na Rede de Atenção à Saúde de Porto Alegre; 
Considerando os valores atuais praticados pela Tabela SIGTAP-SUS, em que os procedimentos 
fisioterápicos variam entre R$ 4,67 e R$ 6,35, valores não reajustados há mais de 10 anos e que, segundo 
estudo do Núcleo de Economia em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, os valores a serem ofertados 
para garantir equilíbrio econômico financeiro estão na faixa de R$ 15,00; 
Considerando que segundo o mesmo estudo, o custo de fisioterapia em outros prestadores hospitalares 
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parte de R$ 24,85 e a média encontrada (dados do APURASUS) em 2019 foi de R$ 39,03. 
Considerando ainda a necessidade de incentivar a qualificação e a resolutividade dos serviços de fisioterapia 
no município de Porto Alegre; 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Incentivo aos Serviços de Fisioterapia 
(ISF). 
  
Art. 2º O incentivo aos serviços de Fisioterapia tem como objetivos: 
I. aprimorar a qualidade do serviço de fisioterapia ofertados à regulação municipal; 
II. ampliar a rede de serviços , facilitando o acesso aos munícipes portoalegrenses:; 
III. garantir o financiamento adequado pelos serviços prestados, assegurando o equilíbrio econômico-
financeiro dos prestadores , com economicidade para o erário municipal; 
§ 1º Para efeitos desta portaria o custeio refere-se ao procedimento 03.01.01.004-8 - CONSULTA DE 
PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - Fisioterapia 
e a todos os procedimentos do subgrupo 03.02 (Procedimentos Clínicos, Fisioterapia) da tabela SIGTAP-
SUS. 
 
Art. 3º As disposições desta Portaria se aplicam exclusivamente aos serviços de fisioterapia regulados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, através do GERCON. 
  
Art. 4º O ISF será custeado através de recursos próprios do Município de Porto Alegre, conforme autorização 
da Secretaria Municipal de Fazenda, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira. 
§ 1º Para melhor compreensão, o ISF se faz necessário para que seja alcançado o valor de atendimento 
estipulado no Art 5º; ao valor do procedimento pela tabela SIGTAP-SUS é adicionado o complemento (o ISF) 
para que se alcance o valor do atendimento. 
  
Art. 5º O valor do atendimento será calculado da seguinte forma: 
I. Os dez primeiros atendimentos do paciente no ano-calendário vigente serão remunerados em R$ 14,00 por 
consulta ou procedimento. 
II. Entre a 11º e a 20º atendimentos do paciente no ano-calendário vigente o valor será de R$ 10,00. 
III. Entre o 21º e a 40º atendimento do paciente no ano-calendário vigente o valor será de R$ 8,00. 
IV. A partir do 41º atendimento do paciente no ano-calendário vigente o valor será de R$ 6,00. 
§ 1º O ISF de cada prestador será a diferença entre o faturamento SIA-SIGTAP/SUS e o valor calculado 
conforme o Art 5º desta Portaria. 
§ 2º Os recursos financeiros para o financiamento do ISF serão oriundos do Tesouro Municipal de Porto 
Alegre, devendo onerar os recursos próprios e não vinculados. 
 
Art. 6º Os critérios de qualidade farão parte de eventuais descontos de repasse aos prestadores e serão os 
seguintes: 
  
I. Net Promoter Score (NPS): será efetuada uma pesquisa de satisfação por amostragem com notas entre 1 e 
10. Serão consideradas positivas notas iguais ou superiores a 9, e negativas quaisquer notas inferiores ou 
igual a 6. O NPS será calculado da seguinte forma: 
NPS = Número de avaliações positivas – Número de avaliações negativas x 100 
Número total de avaliações positivas e negativas 
a. NPS igual ou superior a 40 - prestador recebe 40 pontos 
b. NPS superior a 0 e inferior a 40 - prestador recebe como pontuação o valor do NPS. 
c. NPS for inferior a 0 - prestador não recebe pontuação. 
  
II. Número de Relatórios de Evolução dos Pacientes (NREP): na primeira consulta, e a cada 10 sessões o 
prestador deverá efetuar um relatório da evolução do paciente e a métrica de avaliação será efetuada 
quantitativamente: 
a. Apresentação de relatórios superior a 90% - prestador recebe 30 pontos 
b. Apresentação de relatórios superior a 50% e inferior a 90% - prestador recebe como pontuação o seu 
percentual de relatórios apresentados multiplicado por 30. (Ex: prestador com 70% de relatórios 
apresentados recebe 21 pontos) 
c. Apresentação de relatórios inferior a 50% - prestador não recebe pontuação. 
  
III. Índice de Qualidade dos Relatórios de Evolução dos Pacientes (IQREP): através de amostragem, será 
avaliada a qualidade do relatório de evolução e a métrica de avaliação será semelhante à do NPS (0-10). 
Serão consideradas positivas notas iguais ou superiores a 9, e negativas quaisquer notas inferiores ou iguais 
a 6. 
IQREP = Número de avaliações positivas – Número de avaliações negativas x 100 
Número total de avaliações positivas e negativas 
a. IQREP igual ou superior a 30 - prestador recebe 30 pontos 
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b. IQREP superior a 0 e inferior a 30 - prestador recebe como pontuação o valor do IQREP. 
c. IQREP for inferior a 0 - prestador não recebe pontuação. 
  
Art. 7º O desconto a ser efetuado no valor calculado para o total das sessões do prestador será de: 
Desconto a ser efetuado (em percentual) = { 100 – (NPS + NREP + IQREP) } x 0,5 
§ 1º O desconto será efetuado sobre o valor total calculado conforme o Art 5, sendo efetuado, para fins 
orçamentários, o desconto primeiramente nos recursos do tesouro municipal.. 
  
Art. 8º O valor máximo a ser disponibilizando, mensalmente, pelo Município de Porto Alegre, para o ISF será 
de R$ 275.000,00, sendo que caso o valor ultrapasse este quantitativo, deverá ser aplicado um deflator a 
todos os prestadores ofertantes de serviços de fisioterapia à regulação municipal. 
  
Art. 9º Esta Portaria tem vigência para os procedimentos do período de 01/04/2020 a 31/12/2020. 
  

Porto Alegre, 10 de junho de 2020. 
 

PABLO DE LANNOY STÜRMER, Secretário Municipal de Saúde. 
  
 
 

 
 

INSTRUÇÃO DA DIRETORIA-GERAL 521 
  

Estabelece normas para o provimento das Funções Gratificadas 
e Cargos em Comissão que exigem nível superior no âmbito do 
Departamento Municipal de Água e Esgotos e revoga a 
Instrução DG nº 508. 

  
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS, no uso de suas 
atribuições legais e 
- Considerando que o Departamento contempla em seu Plano Classificado de Cargos diversas Funções 
Gratificadas e Cargos em Comissão que exigem formação de nível superior para o seu provimento; 
- Considerando a necessidade de disciplinar o provimento e as designações para o exercício de Cargos em 
Comissão e Funções Gratificadas que exigem formação de nível superior, conforme as disposições previstas 
no Decreto nº 20.229, de 26 de abril de 2019. 
  
RESOLVE: 
  
1. Que os servidores indicados para o exercício de cargos em comissão e funções gratificadas, para os 
quais é exigida formação de nível superior, deverão comprovar previamente junto à Gerência de Gestão de 
Pessoas - Coordenação de Desenvolvimento (C-DESENVOLV) que possuem formação de nível superior, 
em curso devidamente reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação. 
2. que os servidores indicados para o exercício de cargos em comissão e funções gratificadas, para os quais 
é exigida formação de nível superior, deverão comprovar previamente junto à Gerência de Gestão de 
Pessoas – C-DESENVOLV a qualificação profissional compatível com as atribuições do respectivo posto de 
confiança. 
3. que a qualificação profissional referida no § 3º do art. 5º do Decreto nº 20.229, de 26 de abril de 2019, e 
no item 2 desta Instrução, será aferida considerando os cursos de graduação ou pós-graduação. 
4. que a documentação comprobatória dos requisitos estabelecidos nos itens 1 e 2 desta IDG deverá ser 
anexada aos autos do respectivo processo eletrônico, salvo nos casos em que já constem os registros nos 
cadastros da C-DESENVOLV da Gerência de Gestão de Pessoas (GPES), a quem compete à fiscalização e 
o controle do cumprimento desta Instrução. 
5. que os indicados que não atenderem as prerrogativas contidas nesta Instrução não poderão ser 
nomeados ou designados para exercer quaisquer dos cargos em comissão ou funções gratificadas de que 
trata a presente Instrução DG. 
6. visando garantir a continuidade dos serviços, fica estabelecido o prazo de 02 (dois anos), a contar da 
vigência desta Instrução, para que se tenha a adequação total dos titulares e substitutos às disposições do 
item 2 da presente IDG. 
  
Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro 
de 2020, revogando as disposições em contrário, especialmente a Instrução DG nº 508, de 19/07/2019. 
  

Porto Alegre, 28 de maio de 2020. 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
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