


                                                                               Município de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                                                  Gabinete do Prefeito

DECRETO N° 299, DE  29  DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a definição de valores máximos mensais a serem pagos aos Clínicos Médicos Gerais, por plantão exercido e número de atendimentos por mês / ano, que menciona. 
                                                              
O PREFEITO CONSTITICIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais constantes no Art. 64, VII da Lei Orgânica, e levando-se em consideração ainda:

A necessidade de atender aos reclames da população, principalmente carente,  do município,  quanto à disponibilidade de Clínicos Médicos Gerais para realização de plantões; e,
A necessidade de estabelecer um preço máximo a ser pago aos mencionados profissionais, tendo – se por referência os valores praticados de contratação pelos representantes dos poderes executivos dos Municípios vizinhos, 

DECRETA:

Art. 1º Ficam definidos os valores máximos para contratação de Clínicos Médicos Gerais, bem como o número de atendimentos mensais / anuais correspondentes, conforme Tabela de Plantões constantes no Anexo.

Art. 2º Os valores e o número de atendimentos mensais poderão ser reajustados, em torno de 30% ( trinta por cento ), para mais ou para menos, respectivamente conforme o preço médio anualmente praticado pelos representantes dos Poderes Executivos dos municípios vizinhos, bem como a necessidade de atendimento à demanda junto à Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 3º Este instrumento regulatório entrará em vigor na data de sua publicação.

                                                    Cabaceiras, 29 de setembro de 2021; 186  anos de Emancipação Política.


Publique - se e cumpra -  se. 


TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional











DECRETO MUNICIPAL nº 299, de 29 de setembro de 2021.
                                                                 Anexo único ( Tabela dos Plantões )

ESPECIALIDADES
QUANTIDADE DE
ATENDIMENTOS   ANO

UNIDADE
PREÇO MÉDIO UNITÁRIO EM R$
PREÇO MÉDIO TOTAL R$/ANO
Serviços médicos (clínico geral), com experiência mínima comprovada, aos usuários do Sistema Único de Saúde de Cabaceiras, estado da Paraíba, para fins de atendimento no nível de plantão médico junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz nesta cidade a ser realizada durante 12 horas diárias, todos os domingos.
 
48
Plantão de 12 Horas
Diurno
R$ 1.500,00
 
R$ 18.000,00
Serviços médicos (clínico geral), com experiência mínima comprovada, aos usuários do Sistema Único de Saúde de Cabaceiras, estado da Paraíba, para fins de atendimento no nível de plantão médico junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz nesta cidade a ser realizada durante 12 horas diárias, todas as segundas feiras.
 
48
Plantão de 12 Horas
Diurno
 R$ 1.500,00
 
R$ 18.000,00
TOTAL
96
-
-
R$ 36.000,00
                                                                                                                                                                                                                                       Cabaceiras, 29 de setembro de 2021.
                                                          TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – Prefeito Constitucional






