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PORTARIA Nº 015/2021, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre valores de serviços de saúde,
aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, como se
indica, e dá outras providências”.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
uma das suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a necessidade em se contratar serviços, mediante sistema de
credenciamento, destinados aos usuários do sistema municipal de saúde;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde, apreciou a proposta da Secretaria
Municipal aprovando valores para os serviços, em sessão ordinária, realizada no dia vinte e
um (21) de outubro de dois mil e vinte um (2021);

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovada a tabela de preços dos serviços médicos cirurgião especialista em
Urologia, que será contratado mediante sistema de credenciamento, conforme o anexo I.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições
em contrário.
Boquira-BA, 19 de novembro de 2021.
Alan Machado França
-Secretário Municipal de Saúde-
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ANEXO I
ITEM

SERVIÇOS
MÉDICOS
cirurgião
especialista em
Urologia no
Hospital Municipal
de Boquira – HMB

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Atendimento médico cirurgião especialista
em Urologia no Hospital Municipal de
Boquira – HMB.
O profissional credenciado para a prestação
deste serviço obrigam-se a atender duas
(02) vezes por mês: - realizar atenção à
saúde
aos
indivíduos
sob
sua
responsabilidade; realizar consultas clínicas
e cirurgias eletivas tais como: Vasectomia,
fimose, USG, RTU, e raspagem da próstata,
realizar atividades programadas e de
atenção
à
demanda
espontânea;
encaminhar, quando necessário, usuários a
outros pontos de atenção, respeitando
fluxos
locais,
mantendo
sua
responsabilidade pelo acompanhamento do
plano terapêutico do usuário; indicar, de
forma compartilhada com outros pontos de
atenção, a necessidade de internação
hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento
do usuário; contribuir, realizar e participar
das atividades de educação permanente de
todos os membros da equipe
Carga horária: 20hs
realização das atividades

mensais

QUANTIDADE

VALOR POR
PROFISSIONAL

Mês (01
Profissional no
Hospital
Municipal de
Boquira – HMB)

R$ 25.000,00

para
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