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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0497/2023 

  

  

1 PREÂMBULO  

1.1. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023  

1.2. O MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

MONTIVIDIU, Estado de Goiás, com sede na Rua Filogonio Faria Leão, nº 444, Pontal das Nascentes 

I de Montividiu, CEP 75915-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.269.276/0001-96, torna público para 

conhecimento dos interessados que estão abertas as inscrições para o procedimento de cadastro para 

futura contratação por meio do CHAMAMENTO PÚBLICO para a fixação de normas e regras prévias 

para credenciamento e posterior contratação para prestação de serviços por pessoas físicas e jurídicas, 

conforme especialidades, escala de trabalho e remunerações descritas nos anexos do Termo de 

Referência, bem como, clínicas para a realização de exames, para atender as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde de Montividiu-GO, conforme descrito nos  anexos deste edital e segundo 

os termos e condições nele constantes, o qual obedece aos critérios estabelecidos no artigo 25 “caput” 

da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08/06/94 e suas posteriores 

alterações e na Instrução nº 0001/17, do Tribunal de Contas dos Municípios, Lei n.º 8.080/1990 – NOB 

– SUS – 01/96 e NOAS – 2002, e demais normas pertinentes.  

  

2 DO OBJETO  

2.1. O objeto deste edital é a fixação de normas e regras prévias para credenciamento e posterior 

contratação para prestação de serviço por pessoas físicas e jurídicas conforme especialidades/serviços 

na área de saúde, e bem como clínicas para a realização de exames que serão credenciadas.  

2.2. O período de inscrições será pelo prazo de duração do edital, ou seja, 12 (doze) meses, iniciando o 

prazo a partir da publicação, podendo ser prorrogado por igual período.  

2.3. As alterações eventualmente necessárias poderão ser realizadas mediante errata a ser divulgada pela 

mesma forma como se deu o texto original do presente Edital.  

  

3 DO LOCAL, DATA E HORA PARA A INSCRIÇÃO  

 3.1.  A documentação deverá ser apresentada conforme exigido no edital, junto ao protocolo, na Rua  

Filogonio Faria Leão, nº 444, Pontal das Nascentes I de Montividiu, CEP 75915-000, Telefone: (64) 3629-

1960, nos horários entre 08h às 11h e entre 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira.  

3.2. Os documentos deverão estar em condições legíveis de reconhecimento e em plena validade, sendo 

vedada aceitação de documentos cujo prazo esteja expirado.  

3.3. Caso o credenciamento seja realizado por procuradores, os mesmos deverão apresentar 

documento de identidade e instrumento público de procuração, ou instrumento particular de procuração 

com firma reconhecida, que lhes confiram os poderes que abranjam o ato.  

 3.4.  Os serviços serão contatados conforme as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - FMS.  
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3.5. Os pedidos de esclarecimento ou impugnações deverão ser encaminhados junto ao endereço Rua 

Filogonio Faria Leão, nº 444, Pontal das Nascentes I de Montividiu, CEP 75915-000, pelo telefone (64) 3629-

1960, nos horários entre 08h às 11h e entre 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira.  

  

4 UNIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

4.1. Unidades do Programa de Saúde da Família;  

4.2. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;  

4.3. Centro de Especialidades Médicas e Reabilitação;  

4.4. Hospital Municipal;  

4.5. Serviço de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria de Serviços de Saúde;  

4.6. Apoio assistencial a pacientes em tratamento fora de domicílio – TFD;  

4.7. Programa qualifica APS;  

4.8. Farmácia Básica.  

  

5 DAS ESPECIALIDADES, MODALIDADE, LOCAL DE TRABALHO, PLANTÃO E VALOR  

5.1. A prestação dos serviços se dará de acordo com as especialidades, cuja Modalidade, Local de 

trabalho, horas e valores máximos por plantão estão descritos nos ANEXOS - TABELA DE 

VALORES DE PROFISSIONAIS.  

  

6 DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO  

6.1. A inscrição no processo de credenciamento implica na manifestação de interesse da pessoa 

física/jurídica da área de saúde em participar do processo de credenciamento junto ao Fundo Municipal 

de Saúde de Montividiu-Goiás e na aceitação e submissão, independentemente de declaração 

expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no Edital, bem como aos atos normativos 

pertinentes expedidos pela Administração do Fundo Municipal de Saúde de Montividiu-GO.  

6.2. Quando da realização do credenciamento, a “Comissão para o Credenciamento”, assim como os 

candidatos, deverão se atentar para o registro da inscrição em um livro próprio que defina a ordem 

cronológica de inscrição de cada candidato na vaga pretendida.  

6.3. O candidato poderá efetuar inscrição para vagas distintas, desde que obedeça aos critérios 

estabelecidos no edital. No entanto, para prestação de serviços é vedada a acumulação remunerada de 

funções, exceto, quando houver compatibilidade de horários, em profissões devidamente 

regulamentadas da área da saúde, e, também ante as necessidades do FMS. Vale ressaltar que o 

credenciado poderá ou não ser convocado para mais de uma vaga, a excepcionalidade da convocação se 

dará ante as necessidades e aprovação do Gestor do FMS.  

  

7 DOS CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PELA 

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DOS CREDENCIADOS  

7.1. Serão contratados os interessados que forem habilitados no presente chamamento em conformidade 

com as necessidades da Secretaria.  
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7.2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PELA COMISSÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

7.2.1 A relação dos credenciados aptos pela Comissão será disponibilizado no site 

http://www.montividiu.go.gov.br no campo “licitações”, e também no placar da Sede do Fundo 

Municipal de Saúde (recepção).  

7.3 Havendo recurso, a Comissão para o Credenciamento decidirá no prazo de até 02 (dois) dias, para 

divulgar no site o resultado do recurso.  

7.3.1 As contratações dos credenciados serão realizadas em conformidade com as necessidades da 

secretaria, obedecendo sempre a disposição contida no item 6.3. Os documentos e a relação dos 

credenciados serão encaminhados ao setor de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, para que se 

promova a contratação.  

  

 8  DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO  

8.1. Os interessados em participar do processo de credenciamento para os serviços na área de saúde, 

devem obrigatoriamente apresentar os documentos, que deverão ser entregues em ENVELOPE 

LACRADO, em cópias simples, devidamente assinada e rubricada em todas as suas folhas, contendo 

em sua parte externa e frontal especificando somente a função e carga horária pretendida e com os 

seguintes dizeres:  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU/GO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2023  

 DOCUMENTAÇÃO PARA SERVIÇOS DE  .  

 PESSOA FÍSICA (  ) PESSOA JURÍDICA (  )  

CARGA HORÁRIA: 20hs (   )  36hs (  ) 30h (    )  40hs (  ) Plantões de 12hs- médicos( ) 

Médicos especialistas (  )      

  

  

 8.1  Dos documentos exigidos do credenciando Pessoa Física/Pessoa Jurídica:  

8.1.1  Dos Documentos exigidos para fins de Habilitação e Regularidade Fiscal de Pessoa Física:  

Currículo, sem rasura, atualizado, datado e assinado;  

• Cópia do RG ou CNH;  

• Certidão de Casamento, quando houver;  

• Cópia do CPF;  

• Prova de inscrição com número do PIS/PASEP;  

• Carteira de Reservista (para homens)  

• Comprovante de residência atualizado e com CEP;  

• Diploma de conclusão do curso superior ou técnico;  

• Certificado de especialidades; (caso possua)  

• Certificado de Titularidades; (caso possua)  



                                                                                     
ESTADO DE GOIÁS  

MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Página 4 de 51  

  

 

 

• Comprovante de inscrição junto ao Conselho Regional, sendo que em caso de contratação o 

profissional deverá no prazo de 60 (sessenta) dias apresentar o comprovante de inscrição junto 

ao conselho do estado de Goiás, caso não tenha apresentado, sob pena de ter o respectivo contrato 

rescindido;  

• Certidão Negativa atualizada (ético-disciplinar e financeira) do respectivo Conselho;  

  

 -  NO CASO DE SOCORRISTA HABILITADO, e TECNICO EM ENFERMAGEM  

PARA O SAMU toda documentação acima exigida, e as seguintes:  

• Curso especifico de Socorrista – Atendimento Pré-Hospitalar (APH), atualizado;  

• Curso de Condutor de Veículo de Emergência – CVE - atualizado  

• Carteira de Habilitação categoria D.  

   

-  NO CASO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA O SAMU toda documentação 

acima exigida, e as seguintes:  

• Curso especifico de Socorrista – Atendimento Pré-Hospitalar (APH), atualizado; VIII. 

Comprovante de conta corrente/poupança, em nome do credenciando, preferencialmente perante 

ao Itaú. (A comprovação se dará através de cópia do cartão ou documento emitido pelo respectivo banco, 

que declare a existência de conta corrente/poupança em nome do credenciando).  

  

8.1.1.2 – Documentos exigidos para fins de Regularidade Fiscal:  

I.  Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal;    

II.  Certidão  Negativa  da  Fazenda 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/pagina/ver/9429 

Pública Estadual; 

III.  Certidão  Negativa  da  Receita  Federal.  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNIC 

ertidao.asp?Tipo=2  

IV – Certidão de quitação eleitoral  

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral  

  

 8.1.2  – Documentos exigidos para fins de Habilitação de Pessoa Jurídica:  

I. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração (caso haja), devidamente 

registrado em cartório;  

 II.  Documentos pessoais do (s) representante (s) legal (is) da empresa (sócios);  

III. Comprovante de endereço atualizado no nome de sócio ou na razão social ou acompanhado de 

declaração do locador no endereço da sede (considerar-se-ão atualizados documentos expeditos em até 

90 dias retroativos a contar da data de recebimento).  

8.1.2.2  – Documentos exigidos para fins de Regularidade Fiscal de Pessoa Jurídica: I. 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
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II.  Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal – CND Municipal; III. 

 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – CND Estadual; IV. Prova de regularidade 

para com a Fazenda Pública Federal e INSS por meio da Certidão unificada – CND Receita 

Federal;  

V.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – CND FGTS; 

VI.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

  

 8.1.2.3  – Documentos exigidos para fins de Qualificação Técnica:  

I. Registro e certidão de quitação junto ao Conselho Regional ao qual está submetido, bem 

como certidão de ética e quitação do responsável técnico, havendo a contratação a contratada 

deverá no prazo de 60 (sessenta) dias apresentar o respectivo registro junto ao Conselho 

Profissional do Estado de Goiás, sob pena de rescisão contratual;  

II. Documento de Identidade Profissional (carteira profissional) e diploma legal de Graduação  

do responsável técnico devidamente registrado no órgão ou entidade competente;  

 III.  Alvará de funcionamento em plena validade; (quando for o caso)  

 IV.  Alvará expedido pela Vigilância Sanitária em plena validade (quando for o caso).  

 8.1.2.4  - PRÉ – REQUISITOS - CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - SAMU:  

  

a) Carteira de Habilitação: Categoria D, com no mínimo 12 meses de habilitação;  

b) Certificado do Curso para Capacitação de Condutores de Veículos de Emergência. (Art. 145 –  

CTB. Resolução do CONTRAN N° 168/2004.);  

c) Certificado dos Cursos de BLS (Basic Life Suport) / Suporte Básico de Vida de, no mínimo, 8 

horas; • Certificado do Curso de APH (Atendimento Pré-hospitalar) de, no mínimo, 20 horas; 

d)  Certidão Negativa de Débito com a Justiça Eleitoral;  

e) Segundo Grau Completo  

f) Certidão cartório Criminal da comarca do domicílio.  

  

8.2 Os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-ão como sendo de 60 

(sessenta) dias a sua validade, contados da data de emissão.  

  

8.3 Serão considerados comprovantes de endereço válidos: água, energia elétrica, telecomunicações 

fixa ou móvel, plano de saúde, correspondência expedida por órgãos oficiais das esferas Federal, 

Estadual e Municipal, contrato de locação de imóvel registrado em Cartório de Títulos e Documento, 

correspondência expedida por instituições bancárias (pública ou privada) ou, ainda, administradoras de 

cartão de crédito.  

8.4 No ato de assinatura do contrato a regularidade fiscal (certidões) deverá estar com vigência 

válida, não somente na habilitação;  

8.5 Os interessados ficam responsáveis por manter atualizados todos os documentos entregues no 

credenciamento e apresentá-los ao Departamento de Licitação e Contratos, sempre que solicitados, sob 

pena de anulação do credenciamento e, consequentemente, a contratação do próximo credenciado da 

mesma especialidade/serviços.  
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8.6 No ato do credenciamento serão emitidos protocolos de entrega da documentação exigida 

constando: data e número do credenciamento, nome do interessado e profissão.  

8.7 Para a efetiva contratação, mesmo tendo apresentado a documentação exigida na ocasião do 

credenciamento, tal documentação deverá estar válida para a data de assinatura do referido contrato.  

  

 9  DA CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

9.1 Os credenciados serão contratados para trabalhar segundo os critérios estabelecidos, e, de acordo 

com as atividades e necessidades do Fundo Municipal de Saúde.  

9.2 Os interessados deverão apresentar, para a confecção do contrato, Certificado de Registro Cadastral 

válido, emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda de Montividiu-GO.  

9.4 A convocação dos profissionais credenciados (aptos) serão feitas por meio de notificação via telefone 

ou outro meio cadastrado pelo credenciado e publicada no site da Prefeitura Municipal de Montividiu, 

observando que os credenciados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para o comparecimento e assinatura 

do contrato;  

a) O não comparecimento acarretará no descredenciamento e, consequentemente, na contratação do 

próximo credenciado da mesma especialidade/serviços.  

9.5 As contratações se darão dentro do limite previsto de vagas de acordo com a demanda presente e 

futura, podendo haver adequação dos plantões/carga horária/prestação de serviços, em 

proporcionalidade aos dias do mês, seja ele, com 28, 30 ou 31 dias, na implantação e operacionalização 

dos serviços de saúde.  

9.6  O contrato celebrado com a Administração Pública terá vigência de 12 (doze) meses contados 

da sua assinatura, podendo ser prorrogados nos moldes da Lei 8666/93.  

  

 10  DA REMUNERAÇÃO: PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  

10.1. Os profissionais serão remunerados por plantões, consultas e valores fixos mensais, definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde através da, Resolução n° 

001/2023, do dia 16 de janeiro de 2023, do Conselho Municipal de Saúde (TABELA DE VALORES 

DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE – ANEXO II).  

10.2. A remuneração do prestador de serviços será efetuada em correspondência proporcional aos 

dias/plantões/horas trabalhados, ou seja, o colaborador será ressarcido em proporcionalidade à prestação 

de serviços efetuada à Administração Pública;  

10.3. O Faturamento será realizado mensalmente, devendo as faturas ser encerradas até o dia 30 (trinta) 

de cada mês e repassadas ao setor competente do Fundo Municipal de Saúde até o dia 05 (cinco) de cada 

mês, sob pena de serem consideradas como mês seguinte.  

10.4. Os pagamentos acontecerão em até 10 (décimo) dia útil contados da apresentação das faturas ao 

setor competente do Fundo Municipal de Saúde;  

10.5. O pagamento será feito via ordem bancária, creditado na instituição bancária eleita pela contratante 

(a), a qual o credenciado deverá apresentar o número de conta no setor de contratos da Secretaria de 

Saúde de Montividiu-GO;  

10.6. Sobre o valor do crédito a ser pago, será observado o que estabelecem as legislações vigentes 

quanto aos procedimentos de recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários;  
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10.7. Nos casos em que os contratados (as) realizem o recolhimento de encargos referentes à contribuição 

previdenciária em outra instituição, devem apresentar, no ato das liquidações, declaração informando o 

nome da instituição que realiza a retenção do encargo e a porcentagem retida;  

10.8. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 

contratado (a) e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até o problema seja 

definitivamente sanado.  

  

 11  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

As despesas decorrentes com a realização dos contratos correrão a conta das dotações orçamentárias de 

2023, a serem constadas no ato da contratação.  

  

12 DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  

12.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor especialmente 

designado, informando ao contratado (a) as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 

medidas corretivas;  

12.2. Efetuar pagamento ao contratado (a) de acordo com as condições de preço, prazos 

estabelecidos e serviços prestados;  

12.3. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos interessados no 

credenciamento;  

12.4. Divulgar em local visível, junto as Unidades de Saúde, planilha com nome e escala de 

trabalho dos profissionais;  

12.5. Analisar e auditar as contas apresentadas (faturamento);  

12.6. Estabelecer as normas de atendimento, manual de orientação ao Credenciado e instruções 

normativas;  

12.7. Realizar visitas técnicas periódicas às instalações da credenciada e aos órgãos do FMS, a fim 

de fiscalizar os serviços prestados;  

12.8. O FMS reserva-se ao direito de realizar estas auditorias, prévia ou posteriormente, ao 

pagamento e glosar a fatura apresentada ou descontar nos futuros pagamentos todos os 

valores que estiverem em desacordo com o ora pactuado, ou em desacordo com as práticas 

médicas, efetuando glosas administrativas e/ou técnicas.  

12.9. Fiscalizar o cumprimento das cargas horárias, plantões e consultas, que poderá ser realizado 

mediante registro de ponto, folha de frequência ou qualquer outro meio legal que ateste a 

prestação de serviços, e esse devidamente assinado pelo chefe da repartição onde o 

contratado esteja lotado;  

  

 13  DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS (AS)  

 13.1.  SERÃO OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA E JURIDICA:  

13.1.1. Atender os beneficiários com elevado padrão de eficiência e estrita observância ao código de 

Ética das respectivas categorias profissionais;  

13.1.2. Cumprir prontamente, por ocasião da realização dos serviços, os procedimentos e orientações 

técnico-operacionais constantes das tabelas de serviços acordadas entre as partes;  
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13.1.3. Comunicar ao responsável técnico, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anormais 

verificadas na execução dos serviços;  

13.1.4. Aceitar a fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, que poderá ser realizada por intermédio de 

seus contratados ou de outros servidores qualificados e indicados;  

13.1.5. Aceitar a fiscalização do cumprimento das jornadas de trabalhos, plantões e consultas, pelos 

meios legais;  

13.1.6. Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros (subcontratação), sem prévia 

anuência do Fundo Municipal de Saúde;  

13.1.7. Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala de trabalho estabelecida em contrato e dele 

não se ausentar até a chegada do seu substituto;  

13.1.8. Cumprir com pontualidade e assiduidade sua carga de trabalho obedecendo aos horários de 

chegada determinados;  

13.1.9.  Utilizar com zelo e cuidado os aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua 

profissão, contribuindo para a preservação do patrimônio;  

13.1.10.  Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, 

quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento do credenciante;  

13.1.11. Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o credenciamento, 

particularmente no que se refere à atualização de documentos e certidões;  

13.1.12. Garantir o acesso do paciente ao serviço contratado, sendo atendido com gratuidade, conforto, 

dignidade e respeito para si e seus familiares;  

13.1.13.  Colocar todas as consultas médicas e exames contratados a disposição da Central de 

Regulação;  

13.1.14. Apresentar ao Fundo Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade 

para com as obrigações tributárias;  

13.1.15. Garantir aos pacientes atendimentos universal e igualitário; esclarecimento quanto aos seus 

direitos como usuário; respeito a sua decisão de consentir ou recusar a prestação de alguns serviços, 

salvo eminente risco de vida; confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência; 

fornecimento de relatório quanto aos dados do atendimento, especialmente procedimentos utilizados,  

medicação ministrada e discriminação dos valores de cada despesa gerada pelo seu tratamento;  

13.1.16. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e 

qualitativamente, o atendimento do objeto;  

13.1.17. Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, bem 

como as certidões de regularidade fiscal relativa aos débitos para com a Fazenda Pública Federal, 

Estadual, Municipal;  

13.1.18. Quando o Profissional não possua registro em junto ao Conselho competente no Estado de 

Goiás, será admitida apresentação do documento de outro Estado, ficando condicionado que ele terá o 

prazo de 02 (dois) meses para se regularizar junto ao Conselho competente no Estado de Goiás (podendo 

ser prorrogado desde que seja devidamente justificado pelo Conselho competente).  
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 14  DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO  

14.1. O Fundo Municipal de Saúde poderá realizar o descredenciamento, caso seja constatada qualquer 

irregularidade na observância e descumprimento das normas fixadas no edital e na legislação pertinente, 

sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, e ainda:  

 14.2.  Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada;  

14.3. O credenciado que acordar a rescisão bilateral e não comparecer para apostar assinatura no termo 

de rescisão, estará sujeito à rescisão unilateral e multa de 2% (dois por cento) do valor mensal do 

contrato;  

14.4. Caso o contratado transfira, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem 

prévia anuência do FMS;  

14.5. Se o contratado deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações de seu contrato; 14.6. 

Desatender às determinações do FMS, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e 

fiscalização da execução do contrato;  

 14.7.  Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;  

14.8. No caso de pessoa jurídica, for objeto de incorporação, fusão ou cisão que prejudique a execução 

do contrato;  

14.9. Em caso de situações em que torne impossível a sua continuidade, tais como a insuficiência de 

recursos financeiros e/ou fim do convênio com o órgão responsável pelo repasse da verba, será 

comunicado previamente pelo CREDENCIANTE, mediante aviso ao CREDENCIADO;  

14.10.  Aplicam-se ainda os motivos de rescisão previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores;  

 14.11.  Será cancelado o credenciamento a pedido do interessado, quando comprovar que está  

impossibilitado de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de caso fortuito ou de força maior;  

15 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

15.1. O não cumprimento ou cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de qualquer 

irregularidade na prestação dos serviços, por parte CONTRATADO, ensejará aplicação de 

multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato, para cada 

notificação expressamente formalizada, independente da possibilidade de rescisão contratual.  

15.2. Aplicação da multa prevista no item anterior poderá ocorrer somente (três) vezes, sendo que 

a quarta notificação ensejará a obrigatória rescisão contratual e aplicação das demais sanções 

legais previstas;  

15.3. O CONTRATADO ficará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, 

nos casos não previstos neste edital;  

15.4. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado a CONTRATANTE poderá,  

garantida a prévia defesa do contratado, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação do 

documento correspondente, que após analisado e não encontrado fundamento (com a decisão que deverá 

ser motivada), aplicar uma das seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Suspensão temporária de trabalho com desconto no pagamento dos dias suspensos;  
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c) Declaração de inidoneidade para credenciar e contratar com a Administração enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade.  

b) multa prevista neste edital.  

15.5. As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, observando-

se a gravidade da infração, facultada o contraditório e a ampla defesa;  

15.6. Caso o candidato que fora descredenciado junto ao FMS por rescisão unilateral ou bilateral, efetue 

novo cadastro para credenciamento, o candidato poderá ou não ser convocado para nova prestação de 

serviços. O cadastro será julgado pela Comissão para Credenciamento e Secretário de Saúde (a 

administração pública se exime da responsabilidade de reconvocar candidatos que foram 

descredenciados e efetuaram novo cadastro);  

15.7. O credenciado que acordar com a rescisão bilateral (mutuo consentimento) e não  

comparecer para apostar assinatura no termo de rescisão, estará sujeito à rescisão unilateral e multa de 

2% (dois por cento) do valor mensal do contrato.  

15.8. A responsabilidade de fiscalizar a execução dos serviços contratado e previstos neste edital é do 

coordenador, diretor ou responsável pelo setor onde o contratado presta serviço.  

15.9. Após identificado descumprimento total ou parcial do objeto contratado e não havendo justificativa 

fundamentada, o gestor solicitará abertura de processo administrativo, que será de competência da 

Comissão de Penalidades Administrativa, o julgamento do ocorrido.  

  

 16  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1. O Credenciado se obriga a apresentar, a qualquer tempo, documentos julgados necessários pelo 

Fundo Municipal de Saúde, referente à sua vida profissional, financeira e civil.  

16.2. A aceitação das condições constantes neste edital será formalizada com a assinatura do respectivo 

contrato.  

16.3. As minutas de contrato constantes do edital serão ajustadas às peculiaridades de cada credenciado 

e necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de forma a evidenciar o tipo de cobertura dos serviços, 

procedimentos e orientações técnicas, dentre outros aspectos.  

16.4. Em casos de dúvidas de como proceder, o credenciado deverá entrar em contato com a comissão 

permanente de credenciamento junto a secretaria municipal de saúde;  

16.5. É vedado ao contratado cobrar dos pacientes qualquer importância a título de honorários ou 

serviços prestados concernentes aos procedimentos.  

16.6. Quaisquer dúvidas ou omissões sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta ao Fundo 

Municipal de Saúde;  

16.7. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, e 

demais legislações pertinentes ao direito administrativo nos princípios do Direito Público e 

subsidiariamente em outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas;  

16.8. A fiscalização ou acompanhamento de execução do contrato pelo Fundo Municipal de Saúde não 

exclui nem reduz a responsabilidade do contratado;  

16.9. Quaisquer alterações eventualmente necessárias no Edital, somente poderão ser feitas                

mediante errata a ser divulgada da mesma forma como de seu texto original do presente edital;  
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16.10. O Fundo Municipal de Saúde permanecerá a disposição dos interessados para esclarecer dúvidas 

e prestar informações referentes ao edital, através do fone: 64-3629-1960, no horário das 08:00 às 11:00 

e das 13:00 às 16:00 horas;  

16.11. Fica eleito o foro da comarca de Montividiu, Estado de Goiás, para dirimir quaisquer questões 

referentes a este Edital, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

  

 17  ANEXOS  

 17.1  ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA  

 17.2  ANEXO II – TABELA DE VALORES PROFISSIONAIS  

 17.3  ANEXO III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CREDENCIAMENTO  

 17.4  ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO  

             17.5         ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO SE EXCERCE CARGO OU FUNÇÃO  

PUBLICA.  

 17.6  ANEXO VI – FICHA DE CADASTRO DE PROFISSIONAIS. 

  

  

Montividiu-GO, 25 de janeiro de 2023.  

 

  

 

 

 

 

___________________________________ 

Kelly Maria Marques Coutinho  

Secretária Municipal de Saúde   

Decreto n. 005/2021  
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ANEXO I  

  

TERMO DE REFERENCIA  

  

PREÂMBULO  

  

Os serviços públicos de saúde do município de Montividiu visam garantir ao cidadão as garantias 

constitucionais de promoção, prevenção e recuperação da saúde seja no seu aspecto individual da 

integralidade da assistência bem como o social garantido pelo conceito da universalidade do acesso aos 

serviços públicos de saúde.  

Para alcançar este escopo é necessário, além da manutenção de uma rede física de assistência, se faz 

necessário a contratação de profissionais de saúde habilitados para executarem os mais diversos serviços 

de saúde tanto na prevenção e promoção da saúde.  

  

OBJETO  

  

Habilitar e credenciar profissionais de saúde – pessoa física e pessoa jurídica especializados para a 

prestação de serviços técnicos profissionais na sua área de formação a fim de atender os usuários do 

Serviço Público de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, e bem como clínicas para a realização de 

exames. A quantidade de profissionais a ser contratada levará em conta a capacidade instalada da Rede 

Física de Serviços de Saúde já implantados no município tendo em vista ainda, como limitantes, a 

disponibilidade orçamentária e financeira para este fim.  

  

FUNDAMENTO LEGAL  

  

Credenciamento de Prestadores de Serviços Complementares na Área de Saúde junto a Administração  

Pública é uma modalidade de “contratação” de prestadores de serviço na área de saúde não elencada no 

artigo 22 da Lei n.º 8.666/93, denominada vulgarmente de credenciamento (art. 25 caput).  

Trata-se de um mecanismo utilizado pelos entes públicos como forma de complementar a estrutura 

básica de saúde, através da contratação de pessoa física ou jurídica para atendimento de várias 

especialidades na Rede Assistencial de Saúde.  

Em suma, é uma maneira de complementar as obrigações do ente público no intuito de prestar à melhor 

assistência à saúde de sua população. Pois como é notório, a Gestão Pública não possui condições de 

prestar um serviço na integralidade ao seu usuário, um atendimento digno aos que necessitam de 

atendimento médico-hospitalar especializado. Tanto é que a Carta Magna em seu artigo 199, §1º é o 

alicerce para a realização do credenciamento, pois concede a iniciativa privada a possibilidade de 

participação complementar na rede de assistência à saúde.  
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MOTIVAÇÃO  

  

Uma vez reconhecida à carência de profissionais na rede pública municipal de saúde para atender aos 

usuários do SUS, o credenciamento desses profissionais se torna primordial. Além do fato de que o 

financiamento dessas políticas de saúde pública desenvolvida por esses profissionais é custeado na sua 

grande maioria pelo Governo Federal, uma vez que os programas são instituídos no âmbito federal e, 

por essa razão a realização de concurso público para a contratação desses profissionais se torna inviável, 

devido ao fato da instabilidade das fontes de custeio dos programas. Assim o credenciamento desses 

profissionais se torna o método mais eficiente e econômico para o Município, uma vez que caso haja 

alguma alteração no programa que possa reduzir o custeio ou até mesmo reduzir o número de equipes o 

Município poderá fazer as devidas rescisões com esses credenciados, fato esse impedido de ser realizado 

em tese quando se trata de servidor efetivo. Portanto, não se trata de uma forma de burla a exigência 

contida na Constituição da República da regra do concurso público, mas sim, uma forma da 

Administração Pública se resguardar das constantes invariáveis do Governo Federal no custeio e 

manutenção de seus programas.  

  

RECURSO, CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO  

  

Os recursos financeiros serão oriundos da transferência regular e permanente do Fundo Nacional de 

Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e de recursos próprios do município conforme rubrica posta em 

cada contrato de credenciamento. O pagamento dos serviços prestados se dará através de depósito 

bancário em nome do credenciado em até 10 (dez) dias úteis depois da apresentação de fatura de serviços 

prestados no final de cada mês devidamente trabalhado e após conferência do produto executado por 

parte da Secretaria Municipal de Saúde.  

  

OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA  

  

 Atender exclusivamente aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde – oferecendo os 

serviços de saúde, sendo vedada a remuneração pelo atendimento ao paciente por qualquer 

outra fonte de pagamento que não o SUS.  

 Acolher os usuários de acordo com os princípios da Humanização do SUS.  

 Respeitar os direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e 

igualitário;  

 Manter a qualidade na prestação dos serviços;  

 Respeitar a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de  

serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou 

obrigação legal;  

         Garantir o sigilo dos dados e informações relativas aos usuários;  

 Esclarecer os direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos;  
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 Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos 

pertinentes;  

 Participar das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde na prestação de 

serviços de assistência em casos de calamidades, surtos, epidemias e catástrofes;  

 Permitir que seus dados profissionais estejam devidamente cadastrados no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde permitindo, 

inclusive, alterações nos casos de excesso de carga horária em outros locais;  

 Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde com as 

informações completas acerca dos serviços prestados e procedimentos realizados para fins 

de faturamento e estatísticas;  

 Realizar todos os atendimentos possíveis de sua área, não sendo permitida a limitação do 

atendimento por qualquer cláusula contratual ou outra alegação;  

 Cumprir as normas e rotinas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde,  

 

OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE  

  

 Ceder espaço físico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário específicos 

para realização dos serviços contratados;  

 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive com o fornecimento de todos os materiais de consumo e segurança 

para o bom desenvolvimento dos trabalhos;  

 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal fim;  

 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas e comunicando à credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que 

exijam medidas corretivas;  

 Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei.  

  

  

 

 

______________________________________ 

Kelly Maria Marques Coutinho  

Secretária Municipal de Saúde 

 Decreto n. 005/2021 
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ANEXO II  

  

TABELA DE VALORES DE PROFISSIONAIS E EXAMES  

  

Aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, Resolução n° 001/2023, do dia 16 de janeiro de 2023.  

 

 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS VALOR PAGO CARGA 

HORARIA 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

PLANTONISTA HOSPITAL 

Prestação de serviços médicos 
compreendendo atendimentos de 

urgência e emergência (intubação 

e estabilização de pacientes 

graves), suturas, consulta 

ambulatorial; assistência ao 

parto independentemente da 

via a ser empregada (normal ou 

operatório (cesariana); 

solicitações de exames  

complementares;   realização de 

procedimentos e pequenas 

cirurgias ambulatoriais; 

internação/alta de pacientes, 
preenchimentos de AIH,s; 

evolução dos pacientes internos; 

encaminhamento e remoção de 

pacientes em risco aos serviços 

de maior complexidade para 

tratamento e ou internação  

hospitalar (caso   indicado); corpo 

de delito em  pessoas detidas  por 

autoridade policial, conselho 

tutelar, ordem judicial e/ou 

demanda espontânea; auxilio em 

centro cirúrgico; e executar 

qualquer outra atividade que, por 

sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições pertinentes 

ao cargo e área, e outros serviços 

correlatos. 

 

 

R$  1.300,00  POR 

PLANTÃO/12hrs conforme 

escala médica.  

R$ 650,00 POR PLANTÕES 

DE SOBRE AVISO conforme 

escala médica. 

R$ 250,00 por parto normal. 
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MÉDICO CLÍNICO GERAL  

DIRETOR TÉCNICO E  

CLINICO DO HOSPITAL 

Diretor técnico  

É o médico que responde 

eticamente por todas as 

informações prestadas perante os 

conselhos de medicina (federal 

ou regionais), podendo, 
inclusive, ser responsabilizado 

ou penalizado em caso de 

denúncias comprovadas.  Os 

médicos investidos desse cargo 

devem organizar a escala de 

plantonistas, zelando para que 
não haja lacunas durante as 24 

horas de funcionamento da 

instituição. Em qualquer 

ausência de plantonistas, cabe a 

esse gestor tomar providências 

para solucionar a falha. Entre 
suas atribuições estão as de zelar 

pelo cumprimento das 

disposições legais e 

regulamentares, assegurar 

condições dignas de trabalho e os 

meios indispensáveis à prática 
médica e garantir o pleno e 

autônomo funcionamento das 

comissões de ética médica.  

Diretor clínico  

Entre as atribuições do diretor 

clínico estão a direção e 

coordenação do corpo clínico da 
instituição; supervisão da 

execução das atividades de 

assistência médica; zelo pelo 

cumprimento do regimento 

interno; assegurar que todo 

paciente internado na instituição 
tenha um médico assistente; 

exigir dos médicos assistentes ao 

menos uma evolução e 

prescrição diária de seus 

pacientes, assentada no 

prontuário; atestar a realização 
de atos médicos praticados pelo 

corpo clínico e pelo hospital 

R$ 5.200,00 por mês 
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sempre que necessário e 

incentivar a criação e 

organização de centros de 

estudos, visando à melhor prática 

da medicina.  

 RESOLUÇÃO  CFM  nº  

2.147/2016 

MÉDICO CLINICO GERAL 

DIRETOR TECNICO DAS 

ESTRATEGIAS DE SAÚDE 

DA FAMILIA/ESF 

É o médico que responde 

eticamente por todas as 

informações prestadas perante os 

conselhos de medicina (federal 

ou regionais), podendo, 

inclusive, ser responsabilizado 

ou penalizado em caso de 

denuncias comprovadas. O 

medico investido deste cargo 

deve organizar o funcionamento 

das unidades de saúde. Entre 

suas atribuições estão a de zelar 

pelo cumprimento das 

disposições legais e 

regulamentais, assegurar 

condições dignas de trabalho e 

os meios indispensáveis a pratica 

medica e garantir o pleno e 

autônomo funcionamento das 

comissões de ética medica. 

R$ 3.400,00 por mês 

MÉDICO CLÍNICO GERAL  

ESF (ESTRATÉGIA DE  

SAÚDE DA FAMÍLIA) 

Realizar a atenção à saúde às 

pessoas  e  famílias 

 sob  sua 

responsabilidade;  Realizar  

 consultas clínicas, 

pequenos  procedimentos 

cirúrgicos, atividades em grupo 

na  

UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos 

demais espaços  comunitários 

(escolas, associações   entre 

outros); 

 em conformidade com 

protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, bem como outras 

R$ 15.000,00 MENSAL 

Conforme tabela de valores em 

anexo 
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normativas técnicas 

estabelecidas pelos gestores 

(federal, estadual, municipal ou 

Distrito  Federal), 

    observadas  as 
disposições legais da profissão; 

Realizar estratificação de risco e 

elaborar plano de cuidados para 

as pessoas que possuem 

condições crônicas no território, 

junto aos demais membros da 

equipe; Encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros 

pontos de  

atenção, respeitando fluxos 

locais, 

   mantendo  sob 

  sua responsabilidade o 

acompanhamento  do 

 plano  

terapêutico prescrito;  

Indicar a necessidade de 

internação hospitalar ou 

domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo  
acompanhamento da pessoa; 

Planejar, gerenciar e avaliar as 

ações desenvolvidas pelos ACS e 

ACE em conjunto com os outros 

membros da equipe; e  

Exercer outras atribuições que 

sejam de responsabilidade na sua 

área de atuação; alimentação de 

sistemas conforme preconiza o 

ministério da saúde. 

MÉDICO 

GASTROENTEROLOGISTA  

Gastroenterologia é a 

especialidade médica responsável  

por diagnosticar,prevenir e tratar 

problemas não cirúrgicos no 

aparelho digestivo. Sua área de 

atuação compreende a cavidade 

oral (boca), esôfago, estômago, 

intestinos delgado e grosso, 

R$120,00 valor da consulta  
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pâncreas, fígado e vias biliares, 

dentre outras.  

MEDICO ORTOPEDISTA/ 

TRAUMATOLOGISTA 

Prestação de serviços médicos de 

acordo com sua especialização, 

compreendendo consultas 

medicas, solicitações de exames 
complementares. Executar 

qualquer outra atividade que, por 

sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área e 

outros serviços correlatos. 

R$ 120,00 por consulta 

MÉDICO PEDIATRA Prestação de serviços médicos de 

acordo com sua especialização, 

compreendendo consultas  

médicas,  

solicitações de  exames 

complementares.  Executar 

qualquer outra atividade que, por 

sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área e 

outros serviços correlatos. 

R$120,00 valor da consulta  

 

MÉDICO PSIQUIATRA Realizar atendimento na área de 

psiquiatria; desempenhar 

funções da medicina preventiva e 

curativa; realizar atendimentos,  

exames, diagnóstico, terapêutica, 

acompanhamento dos pacientes. 
Executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, 

esteja inserida no âmbito das 

atribuições pertinentes ao cargo e 

área; elaborar relatórios e laudos 

técnicos em sua área de 
especialidade; participar, 

articulado com equipe  

multiprofissional, de programas 

e atividades de educação em 

saúde visando à melhoria de 

saúde do indivíduo, da família e 

da população em geral e outras e 

demais pertencentes ao cargo. 

R$120,00 valor da consulta  
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ODONTOLÓGO/  

CIRURGIÃO-DENTISTA  

ESF (ESTRATÉGIA DE  

SAÚDE DA FAMÍLIA) 

 Realizar atividades de 

promoção, prevenção e 
recuperação em saúde bucal no 

âmbito da Estratégia de Saúde 

da Família, dentre outras 

atividades correlatas.  

 Exercer  atividades  de  

chefia, coordenação ( de acordo 

 Á  conveniência  da 

secretaria municipal de saúde).  

Supervisionar as equipes 

de odontologia nos postos 

de saúde separando  e  

encaminhando materiais de 

uso odontológico nos 

postos, com palestras e 

reuniões de grupo que 

compõem patologias que 

necessitam de 

acompanhamento e 

orientações. 

R$3.000,00 – 40 h semanais 

AUXILIAR DE SAÚDE 

BUCAL 

Realizar ações de promoção e 

prevenção em saúde bucal para 

as famílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejamento local e 

protocolos de atenção à saúde; 

Proceder à desinfecção e à 

esterilização de materiais e 

instrumentos utilizados; Preparar 

e organizar instrumental e 
materiais necessários;  

Instrumentalizar e auxiliar o 

odontólogo nos 

  procedimentos clínicos; 

Cuidar  da  manutenção 

 e  

conservação  dos  

   equipamentos  

odontológicos; Organizar a 

agenda clínica; Acompanhar, 

apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os 

R$1.689,60 – 40 h semanais 
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demais membros da Equipe de 

Saúde da Família, buscando 

aproximar e integrar ações de 

saúde de forma multidisciplinar 

e Participar do gerenciamento 

dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da 

USF. 

FARMACÊUTICO  

 

Dispensação de materiais de 
insumo, distribuição de 

medicação, reposição de 

medicação, em atendimento a 

Atenção Básica. Dispensação de 

materiais de insumo, distribuição 

de medicação e reposição de 
medicação.  

Prestar atendimento para a 

Secretaria Municipal de Saúde 

de acordo com os preceitos de 

sua formação de farmacêutico e 

participar de comissões e grupos 
de trabalhos destinados à 

elaboração de protocolos ou 

procedimentos padrão da 

assistência multiprofissional e 

executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, 

esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo 

e área e outros serviços 

correlatos.  

Exercer atividades de supervisão 

e coordenação da Farmácia 

Central. Supervisionar o 
recebimento e dispensação de 

materiais de insumo e relatórios      

mensais para     Secretaria  

Municipal de Saúde, distribuição 

para os postos de saúde, vistoria 

nas farmácias dos mesmos,  

Participar do processo de seleção 

de medicamentos; Elaborar a 

programação da aquisição de 

medicamentos em sua esfera de 

R$3.200,00 – 40 horas  

semanais  
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gestão; Assessorar na elaboração 

do edital de aquisição de 

medicamentos e outros produtos 

para a saúde e das demais etapas 

do processo; Participar dos 

processos de valorização, 

formação e capacitação dos 

profissionais de saúde que atuam 

na assistência farmacêutica; 

Avaliar, de forma permanente, 

as condições existentes para o 

armazenamento, a distribuição e 

a dispensação de medicamentos, 

realizando os encaminhamentos 

necessários para atender   à 

legislação   sanitária  correlatas 

vigente e outras atividades 

FISIOTERAPEUTA DO  

CENTRO DE  

REHABILITAÇÃO/ 

DOMICILIO. 

Prestar serviços de fisioterapeuta 

Prestar serviços de fisioterapia em 

pacientes sob ventilação 

Mecânica,  tratamento  em  

reabilitação, sessão de 

   eletroestimulação,  

atendimento/acompanhamento 

em reabilitação nas múltiplas 

deficiências, atendimento 

fisioterapêutico de pacientes 

com cuidados paliativos, 

atendimento fisioterapêutico em 

paciente oncológico clínico, 

atendimento fisioterapêutico em 

paciente com transtorno 

respiratório, executar qualquer 

outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área e 

outros serviços correlatos. 

 

 

R$ 2.560,00 carga horaria 40 

horas semanais 
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FISIOTERAPEUTA  

COORDENADOR DO 

CENTRO DE  

REHABILITAÇÃO/ 

DOMICILIO. 

Exercer atividades  de  chefia, 

coordenação (de acordo Á 

conveniência da secretaria 

municipal de saúde).  

.Coordenar, supervisionar e 
prestar serviços de fisioterapeuta 

Prestar serviços de fisioterapia 

em pacientes sob ventilação 

Mecânica, tratamento em 

reabilitação, sessão de 

   eletroestimulação,  

atendimento/acompanhamento 

em reabilitação nas múltiplas 

deficiências, atendimento 

fisioterapêutico de pacientes 

com cuidados paliativos, 

atendimento fisioterapêutico em 

paciente oncológico clínico, 

atendimento fisioterapêutico em 

paciente com transtorno 

respiratório, executar qualquer 

outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área e 

outros serviços correlatos. 

  R$3.460,00 – carga horaria 40 

horas semanais 

FISIOTERAPEUTA 

PULMONAR 

Tratar e prevenir complicações 

de doenças relacionadas ao 

sistema respiratório, sobretudo 

no ambiente hospitalar.   

Deve ser realizada por 

fisioterapeuta com 

especialização na área e são 
utilizadas técnicas de higiene 

brônquica ( drenagem postural, 

percussão ou tapotagem, 

compressão torácica e aspiração 

naso/oro traqueal se necessário ), 

manobras de reexpansão 
pulmonar e também alguns 

recursos fisioterapêuticos como 

respiração com pressão positiva 

intermitente ( RPPI ), 

  R$3.832,80 – carga horaria 40 

horas semanais 
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Treinamento muscular 

respiratório, pressão expiratória 

positiva ( PEP ),oscilação oral de 

alta freqüência ( Flutter, Shaker 

), Cough Assist e Treinamento  

Muscular Respiratório.   

 

 

 

NUTRICIONISTA   Avaliar o estado nutricional do 

paciente a partir de diagnóstico 

clínico, exames laboratoriais, 

anamnese alimentar e exames 
antropométricos; estabelecer a 

dieta do cliente, fazendo as 

adequações necessárias, Integrar 

a equipe multidisciplinar, com 

participação plena na atenção 

prestada ao cliente; registrar no 

prontuário do cliente, a 
prescrição dietoterápica, a 

evolução nutricional, as 

intercorrências e a alta em 

nutrição; realizar vigilância 

alimentar e nutricional Executar 

qualquer outra atividade que, por 
sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área e 

outras atividades correlatas. Bem 

como na elaboração dos 

cardápios das crianças e dos 
adolescentes da  

Casa  de  Acolhimento 

R$ 2.560,00 – 40 h semanais 

ASSISTENTE SOCIAL 

QUALIFICA APS 

/ HOSPITAL/ SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

Identificar e conhecer a 

realidade em que vai atuar; 

organizar a comunidade visando 

assegurar a sua participação; 

orientar trabalhos relacionados a 

seus aspectos sociais, no âmbito 

das atividades previstas no Nasf 

e hospital e Executar qualquer 

outra atividade que, por sua 

R$ 2.560,00 – 40 h semanais 
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natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área e 

outros serviços   correlatos e    

outras atividades. (de acordo Á 

conveniência da secretaria 

municipal de saúde). 

 

MÉDICO  

ULTRASONOGRAFISTA  

Prestação de serviços médicos 

de acordo com sua 

especialização, realização de 

exames complementares. 

Executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, 

esteja inserida no âmbito das 

atribuições pertinentes ao cargo 

e área e outros serviços 

correlatos.  

R$ 60,00 por ultrasonografia  

  

MÉDICO RADIOLOGISTA 

HOSPITAL  

  

Realizar emissão de laudos e 
responsabilidade técnico nos 

exames de raio-x do município 

de Montividiu.  

  

R$ 2.000,00 - mensais  

  

PSICÓLOGO HOSPITAL/ 

ESF 

Realizar avaliação psicológica , 

psicoterapia individual e em 

grupo, atendimento psicológico 
individualizado ao paciente e ao 

familiar, orientação e 

acompanhamento psicológico ao 

paciente e familiar no consultório, 

orientar e encaminhar pacientes 

externo, atuar em parceria com os 
profissionais das Equipes de 

Saúde, no âmbito da educação, 

saúde, lazer, trabalho, segurança, 

justiça, comunidades    e    

comunicação com   o objetivo de 

promover, em seu trabalho, o 
respeito à dignidade e integridade 

do ser humano. Executar qualquer 

outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no 

R$ 2.560,00 – 40 h semanais  
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âmbito das atribuições pertinentes 

ao cargo e área, entre outras 

atividades.  

(de acordo Á conveniência da 

secretaria municipal de saúde). 

 

 

 

FONOAUDIÓLOGO Avaliar e oferecer terapia da 

deglutição e das estruturas do 
sistema estomatognático;  

Indicar condutas quanto a via e 
modo de alimentação e 
estabelecer prognóstico para a 
deglutição orofaríngea;   

Promover funções 
estomatognáticas de sucção, 
mastigação e deglutição;   

Promover juntamente, com a 
equipe, condutas que auxiliem 

desmame da cânula de  

traqueostomia;   

Avaliar e realizar terapia de voz, 
fala e linguagem no paciente 
internado;   

Reabilitar o paciente a execução 
de suas funções mentais 

superiores, visando compreensão 
da palavra falada;   

Realizar estimulação 
miofuncional de pacientes 
crônicos.   

Realizar avaliação miofuncional 

orofacial e estimulações 
específicas para os recém- 

nascidos e lactentes considerados 
de risco, a fim de diminuir e/ou 
evitar o uso de sondas enterais e 
gástricas;   

Definir condutas preventivas e 

terapêuticas referente à 

alimentação de recém-nascidos a 

termo e pré-termo e crianças, e 

informar aos membros da equipe 

R$ 5.500,00 – 30 h semanais 
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os riscos e conseqüências da 

broncoaspiração no tratamento 

da criança disfágica, prevenindo 

complicações do quadro clínico;   

Incentivar, apoiar, promover e 

acompanhar o binômio mãe-bebê 

no processo de aleitamento 
materno através de orientações e 

intervenção nas dificuldades de 

sucção e deglutição de 

recémnascidos e lactentes;  

Realizar teste da linguinha em 

recém-nascidos e lactentes.  
Orientar familiares, equipe e 
paciente;   

Desenvolver atividades de 

formação continuada para outros 

profissionais.  

 

TÉCNICO ENFERMAGEM 

PLANTONISTA HOSPITAL 

Aplicação de vacinas, retirada de 

pontos cirúrgicos, colocar/retirar 

escalpes, aferição de pressão 

arterial, aplicação de 

medicamentos, auxiliar nas 

palestras a grupos de gestantes, 

doenças sexualmente 

transmissíveis e executar 

qualquer outra atividade que, por 

sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área, sob a 

supervisão de um enfermeiro. 

(de acordo Á conveniência da 

secretaria municipal de saúde). 

R$120,00 valor de plantão de  

12 horas 

TÉCNICO ENFERMAGEM  

ESF 

Aplicação de vacinas, retirada de 

pontos cirúrgicos, colocar/retirar 

escalpes, aferição de pressão 

arterial, aplicação de 

medicamentos, auxiliar nas 

palestras a grupos de gestantes, 

doenças sexualmente 

transmissíveis e executar 

R$1.800,00 por 40 horas 

semanais 
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qualquer outra atividade que, por 

sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área, sob a 

supervisão de um enfermeiro. 

(de acordo Á conveniência da 

secretaria municipal de saúde). 

Conforme PNAB. 

TÉCNICO EM  

ENFERMAGEM  

PARA ACOMPANHAR  

PACIENTES EM  

AMBULÂNCIAS TIPO A 

OU B 

Acompanhar pacientes em 

transferência entre unidades de 

serviços hospitalares de urgência 

e emergência, como também 

unidades terapêuticas para 

realização de tratamentos ou de 

diagnóstico para realização de 

exames, não hospitalares ou 

outras unidades de saúde que 

realizem o serviço de 

estabilização de pacientes, seja 

público. Transporte inter- 

hospitalar de pacientes em 

suporte básico de vida. Executar 

qualquer outra atividade que, por 

sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área, sob a 

supervisão de um enfermeiro. 

Rio Verde e Santa Helena R$  

50,00 por diária  

Jatai e Goiânia R$ 150,00 por 

diária Barretos R$ 225,00 por 

diária 

TÉCNICO EM  

ENFERMAGEM  

SOCORRISTA  

HABILITADO – SAMU 

Realizar atividades de acordo 

com o previsto nos protocolos do 

Ministério da Saúde relativo ao 

Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência – SAMU. Assistir ao 

enfermeiro no  

planejamento, programação, 

orientação e supervisão das 

atividades de assistência de 

enfermagem; prestar cuidados 

diretos de enfermagem a 

pacientes em estado grave, sob 

supervisão direta ou a distância 

do profissional enfermeiro; 

R$120,00 valor de plantão de  

12 horas 
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participar   de   programas de 

treinamento e aprimoramento 

profissional especialmente em 

urgências/emergências; realizar 

manobras de extração manual de 

vítimas. Ambientado pelo 

SAMU regional 

 

TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA 

Operar aparelhos de Raios X e 

outros acionando seus comandos 

e observando instruções de 

funcionamento, para provocar a 

descarga de radioatividade 

correta. Preparar equipamento, 

sala de exame e material, 

averiguando condições técnicas 

e acessórios necessários. 

Preparar clientes para exames. 

Revelar chapas e filmes 

radiológicos, zelando pela 

qualidade das imagens. Realizar 

o processamento e a 

documentação das imagens 

adquiridas. Controlar 

radiografias realizadas, 

registrando números, 

discriminando tipo e 

requisitante. Executar qualquer 

outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área. 

R$ 2.750,00 por mês  

CONDUTOR SOCORRISTA  

HABILITADO – SAMU –  

AMBIENTADO PELO 

SAMU REGIONAL 

Realizar atividades de acordo 

com o previsto nos protocolos do 

Ministério da Saúde  relativo ao    

Serviço de Atendimento    Móvel 

de Urgência – SAMU.   

 Assistido pelo enfermeiro  no 

planejamento, programação, 

 orientação e supervisão  das 

 atividades de assistência  de 

R$ 2.110,00 por mês  
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enfermagem; prestar cuidados 

 diretos de enfermagem  a 

 pacientes  em  

 estado grave, sob  supervisão 

   direta  ou   a distância  

do   profissional  

enfermeiro;  participar  de 

programas  de  treinamento 

e aprimoramento  profissional 

especialmente em 

urgências/emergências; realizar 

manobras de extração manual de 

vítimas.  

Dispor ainda:  

-Carteira de Habilitação: 

Categoria D, com no mínimo 

12 meses de habilitação; - 

Certificado do Curso para 

Capacitação de Condutores de 

Veículos de Emergência. (Art.  

145 – CTB. Resolução do 

CONTRAN N° 168/2004.);  

- Certificado dos Cursos 

de BLS (Basic Life Suport) / 

Suporte Básico de Vida de, no 

mínimo, 8 horas;  

Certificado do Curso de APH 

(Atendimento Pré-hospitalar) 

de, no mínimo, 20 horas; -

Certidão Negativa de Débito  

com a Justiça Eleitoral;  

Segundo Grau Completo. 

ENFERMEIRO DE ESF No PSF o enfermeiro desenvolve 

atividades administrativas, 

educativas e de assistência 

básica de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária, 

tanto na Unidade de Saúde da 

Família quanto na comunidade 

junto às famílias da área, 

conforme estabelecido na 

PNAB. 

R$ 2.960,00 – carga horaria 40 

horas semanais 
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ENFERMEIRO 

COORDENADOR SAMU 

Planejar, coordenar e controlar 

todas as ações na área da 

enfermagem. 

Realizar a coordenação das 

equipes de enfermagem direta ou 

a distancia. 

R$ 3.460,00 por 40 horas 

semanais 

ENFERMEIRO 

COORDENADOR 

HOSPITALAR   

O Enfermeiro Coordenador 

Hospitalar atua na Linha de 

frente em hospitais e outras 

instituições de saúde. É ele quem 

identifica a situação de cada 

paciente e determina a 

prioridade de atendimento. 

Preparar pacientes para exames; 

Preparar instrumentos e auxiliar 

a equipe técnica em 

procedimentos como intubação e 

desfibrilação. 

R$ 3.460,00 – carga horaria 40 

horas semanais 

MÉDICO VETERINÁRIO Especialista para realização de 

atendimento clinico, exames, em 

cães e gatos machos e fêmeas de 

pequeno, médio e grande porte, 

de rua ou de proprietários 

comprovadamente de baixa 

renda. 

R$2,560,00 – carga horaria 40 

horas semanais 

EDUCADOR FISICO Realizar atividades em grupo e 

individual sob sua 

responsabilidade e conforme a 

necessidade da secretaria 

municipal de saúde. 

R$ 2.560,00 por 40 horas 

semanais  

BIÓLOGO (REDE 

HOSPITALAR OU DEMAIS 

UNIDADES) 

Supervisionar e coordenar 

analises físico-químicas nas áreas 

de microbiologia, parasitologia, 

imunologia, hematologia, 

uranalise e outra; Bem como 

provas de incompatibilidade e 

pesquisas parasitarias de 

interesse para saneamento do 

meio ambiente, realizando 

pesquisas cientificas e 

levantamento epidemiológico e 

R$2.560,00 por 40 horas 

semanais 
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auxiliando no controle de 

infecções. 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL  

 

Executar métodos e técnicas 

terapêuticas e recreacional com a 

finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a 

capacidade mental do paciente. 

Atender pacientes para prevenção, 

habilitação e reabilitação 

utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de 

terapia ocupacional; realizar 

diagnósticos específicos; analisar 

condições dos pacientes; orientar 

pacientes e familiares; 

desenvolver programas de 

prevenção, promoção de saúde e 

qualidade de vida; exercer 

atividades técnico-científicas. 

Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

R$ 400,00 valor de plantão de 

08 horas  

 

TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO  

 

Desenvolver atividades gerais de 

laboratório de análises clínicas, 

coletar e preparar exames 

bacterioscópicos e químicos, 

reações sorológicas, dosagem e 

outros, bem como anatomia para 

fins clínicos. Auxiliar na prestação 

de serviços laboratoriais; Receber, 

coletar, triar e organizar amostras 

de material para exames; 

Esterilizar instrumentos e local de 

trabalho  

 

R$1.500,00, por 40 horas 

semanais  

 

PSICÓLOGO 

COORDENADOR DE SAÚDE 

MENTAL  
 

Servir de referência para a equipe 

multiprofissional nas questões 

relacionadas com a saúde mental 

coletiva; Representar o serviço em 

reuniões e eventos municipais, 

estaduais e federais quando 

necessário. - Coordenar a equipe 

de Saúde Mental do Município, 

técnica e administrativamente, 

R$ 3.460,00 – 40 h semanais  
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fazendo interlocução entre a 

equipe municipal de saúde 

/coordenação de saúde mental 

regional; - Gerenciar toda a 

equipe, planejar e conduzir 

reuniões técnicas locais com a 

mesma; - Construir junto com a 

equipe, o projeto terapêutico da 

unidade especializada de saúde 

mental na atenção a adultos / 

crianças e adolescentes com 

transtorno mental grave, 

moderado e leve baseado em 

diretrizes técnicas do Ministério 

da Saúde, Organização Mundial 

de Saúde e  

Secretaria Municipal de Saúde; - 

Garantir o bom funcionamento da 

unidade, mantendo previsões das 

necessidades logísticas 

(medicamentos, insumos, 

alimentação, materiais de 

escritório, etc) realizando 

planejamento, monitoramento, 

supervisão e avaliação do serviço; 

- Trabalhar na lógica do território: 

conhecer, diagnosticar, intervir e 

avaliar a prática cotidiana de 

acordo com as necessidades da 

população da região; - Manter 

registro de produtividade, 

preenchendo e encaminhando 

mensalmente instrumentos de 

produção para a Secretaria de 

Saúde;  

- Trabalhar de acordo com as 

diretrizes do SUS (Sistema Único 

de Saúde), conforme as políticas 

públicas;  

ENFERMEIRO 

ASSISTÊNCIAL 

HOSPITALAR  
 

Realizar atendimentos de Baixa 

Média e Alta Complexidade; 

liderar a equipe de técnicos de 

enfermagem no atendimento dos 

pacientes críticos e não críticos; 

R$ 200,00 reais o plantão de 12 

horas  
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solucionar problemas decorrentes 

com o atendimento 

médicoambulatorial; Garantir a 

assistência de enfermagem 

prestada aos pacientes internados 

na unidade bem como, atender aos 

casos de urgência e emergência; 

Participar dos treinamentos dos 

protocolos, normas e rotinas de 

trabalho relacionados ao Serviço 

de Enfermagem; Executar as 

orientações da CCIH e NSP entre 

os profissionais da Enfermagem; 

Atuar na Assistência aos pacientes 

críticos de acordo com os 

protocolos institucionais, executar 

qualquer outra atividade que, por 

sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições pertinentes 

ao cargo e área, de acordo com o 

Código de Ética do Profissional de 

Enfermagem,  
 

BIOMÉDICO (REDE 

HOSPITALAR OU DEMAIS 

UNIDADES)  
 

Atuar em equipes de saúde, em 

nível tecnológico, nas atividades 

complementares de diagnósticos; 

interpretar e desenvolver exames 

laboratoriais clínicos e análises 

ambientais, bem como planejálos 

e gerenciá-los; exercer 

assessoramento ou 

responsabilidade técnica no 

âmbito de sua competência; 

realizar coletas e análises de 

amostras biológica ,exames de 

citologia espoliativa, análises 

físico-químicas e microbiológicas 

para o meio ambiente, análises de 

alimentos, análise de água e 

efluentes; produzir e analisar 

bioderivados ; vistoriar, peritar, 

avaliar e elaborar laudos ou 

pareceres relativos ao âmbito de 

sua competência ;preparar 

R$ 2.560,00 – 40 h semanais  
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amostras ;realizar atividades e 

exames dentro de padrões de 

qualidade e normas de segurança; 

comunicarse com pacientes, 

equipes de saúde e comunidade; 

participar de equipes 

multidisciplinares; planejar e 

elaborar programas de controle  

ambiental no âmbito de sua 

competência; executar tarefas 

afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da 

profissão, e executar qualquer 

outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no âmbito 

das atribuições pertinentes ao 

cargo e área e outros serviços 

correlatos e a critério da chefia 

imediata e da Secretaria Municipal 

de Saúde  
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EXAMES / ANÁLISES CLÍNICAS 

 

 

 

ITEM  EXAME  VALOR EM R$  

01  ACIDO URICO (SANGUE)  R$ 5,90  

02  ACTH  R$28,20  

03  ALBUMIMA  R$22,30  

04  ALFA FETO PROTEINA  R$19,60  

05  AMILASE  R$5,90  

06  ANCA (ANTICORPOS ANTI NEUTROFILO)  R$72,00  

07  ANTI DNA (EIE)  R$18,80  

08  ANTI HAV IGG (HEPATITE A)  R$32,00  

09  ANTI HAV IGM (HEPATITE A)  R$34,60  

10  ANTI HBC IGM (HEPATITE B)  R$34,60  

11  ANTI IGG (HEPATITE B)  R$34,60  

12  ANTI HBC TOTAL  R$34,60  

13  ANTI HBE (HEPATITE B)  R$32,40  

14  ANTI HBS (HEPATITE B)  R$29,60  

15  ANTI HCV (HEPATITE C)  R$34,60  

16  ANTI MICROSSOMAL  R$23,40  

17  ANTI PEROXIDASE (ANTI TIPO)  R$22,00  

18  ANTI RNP  R$24,30  

19  ANTI SM  R$23,88  

20  ANTI SSA – RO  R$28,64  

21  ANTI SSB – LA  R$28,64  

22  ANTI TIREOGLOBULINA  R$27,40  

23  ASO (ANTIESTREPTOLISINA O)  R$10,80  

24  ATIVIDADE INFLAMATORIA  R$31,40  

25  BACTERIOSCOPIA DE ZIEHL  R$49,60  

26  BETA 2 MICROGLOBULINA  R$38,00  

27  BHCG DOSAGEM  R$12,00  

28  BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES  R$6,60  

29  BRUCELOSE AGLUTINAÇÃO  R$18,60  
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30  CA 125  R$34,80  

31  CA 19/9  R$77,00  

32  CALCIO (SANGUE)  R$12,60  

33  CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO  R$17,80  

34  CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO)  R$53,00  

35  CHAGAS IFI IGG  R$22,60  

36  CHAGAS IFI IGM  R$22,60  

37  CHLAMYDIA, CULTURA  R$86,90  

38  CITOMEGALOVIRUS IGG  R$32,80  

39  CITOMRGALOVIRUS IGM  R$32,80  

40  CITOMEGALOVIRUS LIQUOR IGG  R$38,40  

41  CITOMEGALOVIRUS LIQUOR IGM  R$40,60  

42  CK MB (CREATINO FOSOFQUINASE – FR)  R$28,60  

43  CLEARANCE DE CREATINA  R$18,40  

44  CLORO (SANGUE)  R$12,90  

45  COAGULADOR (TS.TC PROVADOR DO LAÇO R)  R$17,40  

46  COLESTEROL TOTAL  R$5,80  

47  COLINESTERASE  R$9,80  

48  COLPOCITOLOGIA  R$35,00  

49  COMPLEMENTO C3  R$19,80  

50  COMPLEMENTO C4  R$19,80  

51  COOMBS DIRETO  R$11,20  

52  COOMBS INDIRETO  R$11,20  

53  COPRACULTURA  R$26,30  

54  CORTISOL (8 HORAS)  R$34,90  

55  CPK – CREATINO FOSFOQUINASE  R$27,60  

56  CREATINA  R$5,80  

57  CULTURA DE BK – CULTURA PARA MYCO  R$38,60  

58  CULTURA/ANTIBIOGRAMA  R$31,60  

59  CURVA/GLISEMICA (4 DOSAGENS)  R$29,60  

60  CURVA GLICEMICA PROLONGADA ORAL  R$29,60  

61  DENGUE IGG  R$25,80  

62  DENGUE IGM  R$25,80  

63  DHEA (DEHIDROEPIADROSTERONA)  R$29,60  

64  DHL(DESIDROGENASE LATICA)  R$18,40  

65  DOSAGEM DE TRACOLINOS  R$240,00  

66  EAS, ROTINA  R$5,80  

67  ELETROFORESE DE PROTEINAS  R$23,40  

68  EPSTERN BAAR – IGG  R$40,00  

69  EPSTERN BAAR – IGM  R$40,00  

70  ESPEMOGRAMA  R$22,00  
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71  ESTRADIOL – 17 BETA (E2)  R$22,68  

72  FAN (FATOR ANTI NUCLEO)  R$26,70  

 

73  FATOR REUMATOIDE – LATEX  R$6,60  

74  FERRITINA  R$27,14  

75  FERRO SERICO  R$15,40  

76  FOSFATASE ALCALINA  R$15,60  

77  FOSFORO (SANGUE)  R$12,40  

78  FSH  R$32,00  

79  FUNGOS, PESQUISA  R$32,00  

80  GAMA GT  R$12,80  

81  GLICEMIA POS PRANDIAL  R$5,90  

82  GLICOSE  R$5,80  

83  GORDURA FECAL, PESQUISA  R$22,60  

84  GRUPO SANGUINEO  R$12,00  

85  HBE AG (HEPATITE B)  R$39,00  

86  HBS AG (ANTIGENO AUSTRALIA)  R$39,00  

87  HBV, PCR QUANTITATIVO (HEPATITE B)  R$286,00  

88  HELICOBACTER PYLORI, IGG (SOROL)  R$58,00  

89  HELICOBACTER PYLORI, IGM (SOROL)  R$58,00  

90  HEMATACRITO  R$4,20  

91  HEMATOZOARIOS, PESQUISA  R$15,40  

92  HEMOGLOBINA GLICADA – HPLC (USAR)  R$18,60  

93  HEMOGLOBINA, DOSAGEM  R$5,90  

94  HEMOGRAMA COMPLETO  R$12,60  

95  HISTOPATOLOGICO  R$110,00  

96  HIV I E II (ELISA)  R$35,80  

97  HLA B – 27  R$186,00  

98  HTLV I E II, ANTI  R$560,00  

99  IGA SALIVAR  R$76,00  

100  IGE TOTAL  R$76,00  

101  IGG, IMUNOGLOBULINA  R$28,00  

102  INSULINA  R$36,90  

103  LACTOSE, TESTE DE TOLERANCIA  R$37,40  

104  LEISHMANIOSE PESQUISA  R$29,60  

105  LEUCOCITOS FECAIS, PESQUISA  R$19,60  

106  LEUCOGRAMA  R$6,60  

107  LH- HORMONIO LUTEIZIZANTE  R$32,00  

108  LIPASE  R$16,00  

109  LITIO  R$27,20  

110  MACHADO GUERREIRO  R$4,80  



                                                                                       
ESTADO DE GOIÁS  

MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Página 39 de 51  

 

114  MAGNESIO  R$14,60  

115  MICROALBUMINURIA  R$23,56  

116  MUCOPROTEINAS  R$7,80  

117  PARASITOLOGICO, CADA  R$5,80  

118  PARASITOLOGICO, (MIF) (CADA AMOS1)  R$17,40  

 

119  PERFIL LIPIDICO  R$28,00  

120  PH LIQUIDO PLEURAL  R$36,90  

121  PLAQUETAS, CONTAGEM  R$8,60  

122  POTASSSIO (SANGUE)  R$14,60  

123  PROGESTERONA  R$29,00  

124  PROLACTINA  R$32,60  

125  PROTEINA C REATIVA  R$5,80  

126  PROTEINAS TOTAIS  R$17,90  

127  PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES  R$19,60  

128  PROTEINURIA  R$16,70  

129  PROVA DE LAÇO  R$6,60  

130  PSA LIVRE  R$28,00  

131  PSA TOTAL  R$28,00  

132  PTH – (PARATORMONIO)  R$32,40  

133  RETICULOCITOS, CONTAGEM  R$16,90  

134  RUBEOLA IGG – ELISA  R$23,60  

135  RUBEOLA IGM -ELISA  R$28,40  

136  SANGUE OCULTO, PESQUISA  R$7,80  

137  SHBG (GLOBULINA TRANSPORTADORA)  R$28,90  

138  SODIO (SANGUE)  R$12,60  

139  SOMATOMEDINA C (IGF 1)  R$42,30  

140  T3 TOTAL  R$39,00  

141  T4 TOTAL  R$39,00  

142  T4 LIVRE (TIROXINA LIVRE)  R$43,00  

143  TEMPO DE PROTROMBINA  R$16,40  

144  TESTOSTERONA LIVRE  R$29,60  

145  TESTOSTERONA TOTAL  R$19,60  

146  TGO (TRANSAMINASE OXALACETICA  R$5,80  

147  TGP (TRANSAMINASE PRUVICA OU ALA  R$5,80  

148  TOXOPLASMOSE – ELISA – IGG  R$26,90  

149  TOXOPLASMOSE – ELISA – IGM  R$27,80  

150  TRANSFERRINA  R$22,80  

151  TRIAGEM DE DROGAS DE ABUSO  R$340,00  

152  TRIGLICERIDES  R$5,80  

153  TRAPONINA I  R$29,00  
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154  TRAPONINA T  R$28,00  

155  TSH ULTRASENSIVEL  R$39,00  

156  TTPA (TEMPO DE TROMBOPLASTINA PA)  R$7,60  

157  UREIA  R$5,80  

158  UROCULTURA  R$39,00  

159  VDRL  R$9,40  

160  VHS (HEMOSSEDIMENTAÇÃO)  R$6,60  

161  VITAMINA B12, DOSAGEM  R$64,00  

 

162  VITAMINA D-3 (1,25 DIHIDROXIVITAMINA)  R$148,00  

163  VITAMINA D3 (25HIDROXIVITAMINA D)  R$73,00  

164  VITAMINA K  R$530,00  

165  RAIO X  R$60,00  

166  ELETROCARDIOGRAMA  R$40,00  

167  ELETROENCEFALOGRAMA  R$120,00  

168  HOLTER 24H  R$180,00  

169  MAPA  R$180,00  

170  ECOCARDIOGRAMA  R$250,00  

171  RISCO CIRÚRGICO  R$120,00  

172  ULTRASSONOGRAFIA  R$50,00  

173  ENDOSCOPIA  R$250,00  

174  TESTE DE ORELHINHA  R$80,00  

175  TESTE DO OLHINHO  R$80,00  

176  RESSONÂNCIA MAGNETICA  R$400,00  

177  TOPOGRAFIA DE CORNEA  R$140,00  

178  MAPEAMENTO DE RETINA  R$105,00  

179  UCG OCULAR  R$175,00  

180  MICROSCOPIA  R$160,00  

181  PAQUIMETRIA  R$105,00  

182  ARC 06 SESSÕES  R$520,00  

183  CURVA TENCIONAL  R$175,00  

184  CALÁZIO  R$210,00  

185  CONSULTA OFTALMOLOGISTA  R$120,00  

186  CONSULTA MASTOLOGIA  R$120,00  

187  CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA  R$120,00  

188 CONSULTA DERMATOLOGISTA R$120,00 

189 

 

CONSULTA PNEUMOLOGISTA R$120,00 

190 CONSULTA GERIATRA R$120,00 

191 CONSULTA NEUROLOGISTA R$120,00 

192 CIRURGIA DE PTERIGIO KIT – PACOTE CADA  R$350,00  
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193 TESTE COVID  R$50,00 

  

  

3.1.1. Especialidade 01: angilogia e/ou cirurgia vascular  

 

CÓDIGO SIGTAP SUS  PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  VALOR  

04.06.02.056-6  tratamento cirurgico de varizes (bilateral)  R$ 1.200,00  

04.06.02.057-4  tratamento cirúrgico de varizes (unilateral)  R$ 800,00  

 

 
3.1.2. Especialidade 02: otorrinolaringologia  

CÓDIGO SIGTAPSUS  PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  VALOR  

04.04.01.001-6  

04.04.01.003-2  

Adenoidectomia  

amigdalectomia + adenoidectomia  

R$ 400,00  

R$ 600,00  

 amigdalectomia + adenoidectomia + septoplastia  R$ 1.300,00  

04.01.01.008-2  frenectomia lingual  R$ 100,00  

04.04.01.041-5  Septoplastia  R$ 800,00  

04.10.01.011-1  septoplastia + turbinectomia  R$ 1.000,00  

04.04.01.041-5  Turbinectomia  R$ 400,00  

 

 

3.1.3. Especialidade 03: ginecologia e/ou mastologia  

CÓDIGO  PROCEDIMENTO AMBULATORIAL  VALOR  

CÓDIGO 

SIGTAPSUS  

PROCEDIMENTO CIRURGICO  VALOR  

04.16.06.002-1  Anexectomia, ooforectomia ou salpingectomia  R$ 1.200,00  

04.09.07.005-0  

04.09.06.003-8  

colpoperineoplastia anterior e posterior  

cone (excisão colo uiterino tipo I, II, III)  

R$ 1.000,00  

R$ 500,00  

04.09.06.013-5  histerectomia com ou sem anexos, total ou qualquer via  R$ 1.400,00  

 

 
3.1.4. Especialidade 04: gastroenterologia e/ou cirurgia geral  

CÓDIGO SIGTAP SUS  PROCEDIMENTOS 

AMBULATORIAL ELETIVO  
VALORES  

02.09.01.003-7  esofagogastroduodenoscopia 

(endoscopia)  
R$ 300,00  

03.09.01.010-1  passagem de sonda naso enterica (inclui 

material) ambulatorial  
viaendoscópica  

R$ 400,00  

03.03.07.004-8  retirada de corpo estranho do esofago  R$ 400,00  
03.03.07.005-6  retirada de corpo estranho do estomago 

ou duodeno  
R$ 400,00  

02.09.01.003-7  esofagogastroduodenoscopia 

(endoscopia)  
R$ 300,00  

03.09.01.010-1  passagem de sonda naso enterica (inclui 

material) ambulatorial  

viaendoscópica  

R$ 400,00  
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CÓDIGO SIGTAP SUS  PROCEDIMENTO 

CIRURGICO ELETIVO  

VALORES  

04.07.03.004-2  Colecistectomia  R$ 1.560,00  

04.07.03.003-4  colecistectomia com 

colangiografia (por vídeo)  

R$ 1.560,00  

04.07.02.024-1  

04.07.02.018-7  

fechamento de colostomia, 

fístula de colon ou ostomias  

R$ 1.000,00  

 hernioplastia inguinal, crural, 

umbilical, recidivante, 

epigástrica ou outras hérnias 

R$ 1.300,00  

 hernioplastia bilateral, 

recidivante ou incisional  

R$ 2.000,00  

 
3.1.5. Especialidade 05: Oftalmologia  

CÓDIGO  EXAMES / 

PROCEDIMENTOS  

VALOR  

02.11.06.001-1  biometria ultrassônica 

(monocular)  

R$ 45,00  

02.11.06.003-8  campimetria computadorizada 

ou manual com gráfico  

(binocular)  

R$ 54,00  

04.05.05.002-0  capsulotomia a yag laser  R$ 180,00  

04.05.05.003-8  cauterizacao de cornea 

(monocular)  

R$ 25,00  

02.11.06.010-0  fundoscopia (monocular)  R$ 3,37  

02.11.06.011-9  gonioscopia (binocular)  R$ 83,00  

02.11.06.012-7  mapeamento de retina 

(monocular)  

R$ 24,24  

02.11.06.014-3  microscopia especular de 

córnea (inclui registro gráfico 

morfológico celular) binocular  

R$ 112,00  

02.05.02.002-0  

02.11.06.015-1  

paquimetria ultrassônica 

(monocular)  

potencial de acuidade visual 

(monocular)  

R$ 41,50  

R$ 3,37  

04.05.05.025-9  retirada de corpo estranho da 

cornea (monocular)  

R$ 25,00  

02.11.06.017-8  retinografia colorida 

(binocular)  

R$ 90,00  

02.11.06.018-6  retinografia fluorescente 

(binocular)  

R$ 180,00  

02.11.06.025-9  tonometria (monocular)  R$ 3,37  

02.11.06.026-7  topografia computadorizada de 

córnea - (binocular)  

R$ 83,00  
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CÓDIGO SIGTAP SUS  PROCEDIMENTO 

CIRURGICO  

VALOR  

04.05.05.009-7  facectomia com implante de 

lente intra-ocular4  

R$ 1.400,00  

04.05.05.036-4  tratamento cirurgico de pterigio  R$ 200,00  

 

 

3.1.6. Especialidade 06: proctologia  

CÓDIGO  PROCEDIMENTO 

AMBULATORIAL  

VALORES  

02.09.01.002-9  colonoscopia (coloscopia) com 

biópsia  

polipectomia com biópsia  

R$ 600,00  

R$ 500,00  

CÓDIGO SIGTAPSUS  PROCEDIMENTO 

CIRURGICO  

VALOR  

04.07.02.028-4  hemorroidectomia com ou sem 

esfincterotomia  

R$ 700,00  

 

 

3.1.7. Especialidade 07: urologia  

 

04.09.05.008-3  Postectomia  R$ 400,00  

04.09.04.023-1  varicocele (uni ou bilateral)  R$ 400,00  

04.09.04.024-0  Vasectomia  R$ 200,00  

04.09.04.014-2  orquiectomia uni /bilateral  R$ 600,00  

04.09.04.012-6  orquidopexia bilateral  R$ 600,00  

 

 

3.1.8. Especialidade 08: Hemodinâmica de urgência  

 

CÓDIGO  ATENDIMENTOS 

ESPECIALIZADOS  

VALOR  

02.11.02.001-0  cateterismo cardíaco  R$ 3.529,33  

 

 

3.1.9. Especialidade por plantões de 06 horas  

 

Item  ATENDIMENTOS 

ESPECIALIZADOS  

VALOR  

01  Anestesiologista  R$ 2.000,00  

02  Ginecologista/obstetra  R$ 2.000,00  

03  Pediatra  R$ 2.000,00  

04  Urologia  R$ 2.000,00  
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Credenciamento do Laboratório de Próteses Dentárias para confecção de próteses total e parcial, limitado 

o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil) por ano conforme tabela abaixo.  

  

ITEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  VALOR 

UNT.  

1  07.01.07.012-9  Prótese Total Mandibular  R$ 250,00  

2  07.01.07.013-7  Prótese Total Maxilar  R$ 250,00  

3  07.01.07.009-9  Prótese Parcial Mandibular Removível  R$ 250,00  

4  07.01.07.010-2  Prótese Parcial Maxilar Removível  R$ 250,00  

5  07.01.07.014-5  Próteses Coronárias/Intrarradiculares 

Fixas/Adesivas (por elemento)  

R$ 250,00  

  

  

  

 Os valores ora atribuídos aos profissionais a título de remuneração pelos serviços prestados, 

foram devidamente discutidos e aprovados conjuntamente com o conselho municipal de saúde 

e a secretaria de saúde, conforme Resolução nº. 01/2023 de 16 de janeiro de 2023.  
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ANEXO III  

  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CREDENCIAMENTO.  

CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PARTIR DO ANO DE 2023.  

  

  

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO  26/01/2023 A 31/12/2023 

  

A relação dos credenciados após a análise da Comissão será disponibilizado no site do Município e 

também no placar da Sede do Fundo Municipal de Saúde (recepção/mural) ou ainda poderão ser 

obtidas informações no telefone (64) 3629-1960.  
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ANEXO IV 

  

MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de Credenciamento: XXXXXXXXXXXXXXXX  

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N.XXX / 20XX 

QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICIPIO 

DE MONTIVIDIU,  COM  INTERVENIÊNCIA  DA 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE,  E O 

PROFISSIONAL XXXXXXXXXXXX 

 

  

Pelo presente instrumento o Município de Montividiu, Estado de Goiás, por meio do Fundo Municipal 

de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº.  XXXXXXX, neste ato 

representado por sua Secretária Municipal de Saúde, XXXXXXXXXX, brasileira, casada, agente 

público decreto municipal nº. XXX/XXX, inscrito no CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, residente e 

domiciliado XXXXXX, centro, Montividiu, no Estado de Goiás, CEP XXXXXXXXX, doravante 

denominado simplesmente de    CONTRATANTE,    e  ,     brasileiro    (a),  

    ,  ,  inscrito  (a)  no  CPF  sob  n.º  

 ,  

PIS/PASEP  nº     ,residente  à      doravante  denominado simplesmente 

CONTRATADO, acordam e celebram o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato de credenciamento, a prestação de 

serviços como (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) neste Município. Conforme Edital de Chamamento publicado no 

_____________________________, art. 25 “caut” da Lei Federal nº. 8.666/93 e sob a supervisão e 

segundo as normas e condições abaixo.  

CLÁUSULA SEGUNDA – O contrato terá validade de 12 meses contados da sua assinatura, podendo 

ser prorrogados nos moldes da Lei 8666/93.  

CLAÚSULA TERCEIRA - O CONTRATADO se obriga a cumprir o disposto na cláusula primeira em 

período de tempo compatível e de acordo com as necessidades do (xxxxxxxxxxxxxxx) e conforme 

previsão constante do Edital 001/2023 e o seu Termo de Referência, obedecendo às necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde e os princípios e diretrizes do SUS.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO, na execução de suas atividades utilizará 

equipamentos, matérias e insumos existentes no Estabelecimento de Saúde no qual estiver lotado, sendo 

de responsabilidade do CONTRATANTE a manutenção, substituição e fornecimento dos mesmos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO não poderá transferir os direitos, obrigações e 

atendimentos a terceiros, sem a anuência do CONTRATANTE.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATADO não poderá efetuar qualquer tipo de cobrança de taxa 

ou diferenças aos pacientes atendidos, sob qualquer pretexto.  

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATADO, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos 

serviços executados, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra 

terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes.  

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO durante a vigência do presente Termo de  

Credenciamento obriga-se a manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital 

de Chamamento Público 001/2023, inclusive apresentando o devido registro do conselho profissional do 

Estado de Goiás, sob pena de rescisão contratual.  

CLÁUSULA QUARTA – Pelos serviços prestados, o CONTRATADO receberá a importância de R$ 

xxxxxx (xxxxxxxxxx), por xx horas semanais a serem pagos até o 10º (décimo) dia útil do mês 

subsequente à prestação de serviços.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em cumprimento ao Decreto 7507 de 27 de junho de 2011 da Presidência 

da República e a Portaria GM/MS 2707 de 17 de novembro de 2011 os pagamentos serão exclusivamente 

realizados através de transferência bancária para instituição financeira oficial, sendo responsabilidade 

exclusiva do CREDENCIADO pela abertura prévia da conta bancaria.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá fiscalizar a execução dos serviços prestados 

pelo CONTRATADO, podendo rejeitá-los quando estiverem fora das especificações, devendo ser refeito 

sem ônus ao CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Das parcelas mensais a que tem direito o CONTRATADO serão 

descontados os valores pertinentes a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto Sobre serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN) e Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em conformidade com a 

legislação específica.  

CLÁUSULA QUINTA – As despesas decorrentes de execução do presente contrato são estimadas em 

R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), importância a ser empenhada no presente exercício financeiro e correrá à 

Dotação Orçamentária:  

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1101.1.xxx.xxxx.xxxx 

FICHA:xxxxxxxx  

CLÁUSULA SEXTA – A rescisão do contrato por parte da CONTRATADA poderá ser requerida com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa contratual correspondente a 

10% (dez por cento) do valor do contrato.  

CLÁUSULA SÉTIMA – A rescisão do contrato por parte do CONTRATANTE poderá ser decretada a 

qualquer momento resguardando o interesse da administração ou constatada a infringência de normas 

legais, contratuais ou éticas por parte do CONTRATADO.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo rescisão do Termo de Credenciamento, o CONTRATANTE pagará 

ao CONTRATADO, o numerário equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela 

fiscalização, no valor avençado.  
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CLÁUSULA OITAVA - As partes elegem o Foro da comarca de Montividiu/GO para dirimirem 

quaisquer dúvidas oriundas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.  

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 

e, na presença das testemunhas abaixo.  

Montividiu (GO), -- de jANEIRO de 2023.  

 

 

 

  

 Contratante:  Contratado:  

 ____________________________________  _____________________________________  

Kelly Maria Marques Coutinho                 

Secretária de Saúde e Gestora do FMS  

Decretos: 005/2021 e 033/2021  

  

Testemunhas:  

  

 1.  2.  

  

 CPF:  CPF:  
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

  

EXTRATO DO CONTRATO N°         /2023  

  

  

DAS PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTIVIDIU X  

  

DO OBJETO: Constitui objeto do presente a prestar serviços de ____________ na ____________ para  

o Programa ___________________, realizando serviços de    , junto a 

 conforme a necessidade da Secretaria Municipal de  

Saúde.  

  

DO FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa por Inexigibilidade n° _____ de _____ de _____ de 2023 e 

Instrução Normativa TCM/GO 00001/2017 de 25 de janeiro de 2017.  

DA VIGÊNCIA: xxxxxx DATA DA ASSINATURA: xxxxxxx DO VALOR MENSAL: R$ 

xxxxxxxxxx DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: xxxxxxxxxxxx  

  

SIGNATÁRIOS:  

Pelo contratante: XXXXXXX, como Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal da Saúde (“FMS”);  

  

Pelo Contratado:  
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ANEXO V  

  

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS   

  
NOME DO (A) CANDIDATO (A):  

  

(NOME DO CREDENCIADO)  

  
Face à vigência dos artigos 37, inciso XVI e XVII da Constituição Federal e Artigo 17,  

§§1º e 2° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, combinado com os Artigos  13, §5°, 118, 

119, 120 e 132, inciso XII da Lei 8.112, de 11/12/1990 e decisão do Supremo Tribunal Federal proferida 

no Recurso Extraordinário nº 163.204-6, que dispõem a respeito da acumulação de cargos, empregos, 

funções e proventos no âmbito da administração pública e, ainda estabelecem prazo para a regularização 

das situações dos servidores que estiverem incluídos nas formas restritas dos dispositivos legais, o(a)  

candidato(a)  acima identificado(a), habilitado(a) ao credenciamento na área de saúde, conforme Edital 

de Chamamento xxx/2023 publicado no Diário Oficial da União N° xx, Seção x, no dia xx de xxx de 

2023, no Diário Oficial de Goiás, N° xxxxx do dia xx de março de xxxx, no Diário da Manhã do Estado 

de Goiás, do dia xx de xxxx de xxxx, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para a especialidade 

de (xxxxx), DECLARA para os devidos fins que:  

(         ) NÃO percebe proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública   

Data Aposentadoria: / /             
(        ) NÃO exerce cargo, emprego ou função pública  

  

 (        ) SIM, exerce o cargo de:      

  

 Carga Horária:      

  

                       Órgão:  

                       Observações  

  

    
  

    
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.  

  

  

Montividiu ___ de ___________ de ________   

   

 
 

(NOME DO CREDENCIADO) 
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ANEXO VI  

  

CADASTRO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO  

  

COD. CADASTRAL Nº 00/00  

  

NOME     

Endereço       

Cidade    UF  Contato  

Naturalidade    UF  DN  

  

CPF  

 RG  

  

      

  Órgão   Expedidor  

Nome da mãe    

Lotação      

Registro no 

Conselho  

   Credenciamento    

Especialidade     Início    

Carga horária     Término    

Valor Mensal     Global    

Montividiu – GO,    de                       de 2023  

  

    

 _______________________________                  

    

                                      KELLY MARIA MARQUES COUTINHO  (NOME DO CREDENCIADO)  

                Gestora do Fundo Municipal de Saúde   

                                       Secretária Municipal de Saúde  Cadastrado (a)  

                                      Decreto  nº005/2021 

  


