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SOLICITAÇÃO 

 

À Exma. Sra. 

MARLENE DA SILVA BORGES 

Prefeita Municipal de Magalhães Barata 

 

 

Assunto: Solicitação de credenciamento de serviços médicos e técnicos 

especializados na área da saúde, para atender as necessidades da Rede 

Municipal de Saúde do Município de Magalhães Barata/PA. 

 

 

Excelentíssima Prefeita, 

 

             Satisfação em cumprimenta-la, por meio desta, solicito a vossa 

excelência providências quanto ao Credenciamento de Pessoa (s) Física (s) 

e/ou Jurídica de direito privado Prestadoras de Serviços Médicos e Técnicos, 

através de profissionais especializados na área de Saúde, que tenham 

interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 

em Média Complexidade, de forma complementar, em procedimentos 

ambulatoriais de apoio diagnóstico, terapêutico e hospitalar junto à Rede 

Municipal de Saúde do Município de Magalhães Barata – PA, pelo período 

de 12 (doze) meses. 

 

Justificativa para os serviços médicos e técnicos 

 

A abertura do referido processo se dá devido a necessidade do 

credenciamento dos serviços médicos e técnicos que atenderá as 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Magalhães Barata/PA, pelo 

período de 12 (doze) meses, intervalo para que se conheça a realidade 

administrativa do Município e se proceda o planejamento prévio da gestão 

para as contratações futuras do objeto em tela; 

Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde é responsável 

pela gestão do Sistema Único de Saúde do Município de Magalhães Barata 

e, como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, 

executar, supervisionar e controlar as ações e serviços de saúde em âmbito 
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municipal inclusive em relação aos serviços complementares, contratados 

ou conveniados; 

 

Considerando que ao realizar o planejamento das atividades da 

Secretaria Municipal de Saúde detectou-se a necessidade de realizar a 

contratação de profissionais da área de saúde para atender os serviços 

médicos e técnicos junto a Rede de Saúde de Magalhães Barata, que 

atende toda a população do Município, seja por demanda espontânea ou 

referenciada, a dificuldade de contratação dos profissionais acima 

mencionados e que a realização de concurso público, nesse momento, ante 

a necessidade de estudo para a realização do mesmo se tornaria moroso; 

 

Considerando que a saúde é um direito de todos, compõem o rol de 

garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa 

humana. Nessa linha, é dever do Estado garantir a saúde e cabe transcrever 

o que dispõe os artigos 196 e 197 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 

lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado. 

 

Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde de Magalhães 

Barata não dispõe de profissionais especializados (médicos e técnicos) em 

número suficiente em seu quadro funcional para atender os locais abaixo 

nominados: 

➢ Secretaria Municipal de Saúde: 
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✓ Unidade Básica de Saúde – Urgência e Emergência; 

✓ Estratégia Saúde da Família – ESF; 

o ESF – Central 

o ESF – Bairro Novo 

o ESF – Nazaré 

o ESF – Cafezal 

✓ Postos de Saúde; 

o Posto de Brasil Novo 

o Posto de Quatro Bocas 

o Posto de Herculino Bentes 

o Posto de Santo Antônio 

o Posto de Prainha 

o Posto de Algodoalzinho 

Considerando ainda que estamos vivendo um período de pandemia 

causado pelo Covid-19, doença altamente infecciosa de proporção global, 

importa destacar que esta Secretaria Municipal de Saúde tem a obrigação 

de atender a demanda oriunda desse município, para que se permaneça 

prestando um serviço de qualidade, pois essa é a função do Poder Público, 

garantir o acesso universal e igualitário a todos que necessitem dos serviços 

de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde; 

 

Motivo pelo qual solicitamos máxima urgência no Credenciamento, 

pelo período de 12 (doze) meses, afim de salvaguardar os atos desta 

Administração, evitando prejuízos direto a população com a interrupção de 

serviços básicos e essenciais de manutenção a vida. 

Informo ainda que foi feito, por esta Secretaria Municipal de Saúde, 

levantamento dos serviços solicitados em relação aos profissionais 

especializados e técnicos, em quantitativos necessários para suprir suas 

demandas diárias e emergências, conforme se verifica Planilha de 

Profissionais, Carga Horária, Números de Vagas e Remuneração que segue 

em anexo.  

Diante ao exposto, solicitamos o referido Credenciamento para a 

prestação de serviços de profissionais da área de saúde (médicos 
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especializados, enfermeiros e técnicos em radiologia), conforme Projeto 

Básico em anexo. 

 

Atenciosamente, 

 

Magalhães Barata/PA, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

____________________________________ 

AZLE VILLAS BOAS BRAGAS 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 002/2021 
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