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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO 

Contratação de serviços médicos nas especialidades: Cardiologista, Clínico Geral, 

Dermatologista, Ortopedista, Psiquiatra e Ultrassonografista, visando atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/PA. 

 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a contratação tendo em vista a necessidade de prestação de serviços médicos, 

para que haja um fluxo de atendimento continuo, evitando, com isso falhas nos atendimentos 

aos munícipes, haja vista o caráter essencial e emergencial do serviço, e a imprescinbilidade 

para garantir o direito a saúde em sua plenitude da população do município de Santa Maria do 

Pará.   

 

ATRIBUIÇÕES DE CARGOS 

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA  

I – Realizar exames subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas; II – realizar 

exames de insuficiência Cardíaca Congestiva; III – realizar exames de hipertensão pulmonar; 

IV – realizar exames de aterosclerose; V – realizar exames de doença arterial coronária; VI – 

realizar exames de arritmias cardíacas, de miocardiopatias e doenças do pericárdio. VII – 

realizar terapêutica em cardiologia; VIII - atuar na prevenção em cardiologia: (primária e 

secundária); IX – organizar os serviços de saúde de acordo com as atribuições do cargo público; 

CARGO/ESPECIALIDADE QUANTIDADE VIGÊNCIA 

CARDIOLOGISTA 1 12 MESES 

CLÍNICO GERAL 4 12 MESES 

DERMATOLOGISTA 1 12 MESES 

ORTOPEDISTA 1 12 MESES 

PSIQUIATRA 1 12 MESES 

UTRASSONOGRAFISTA 1 12 MESES 
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X – organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação (epidemiologia, vigilância sanitária 

e epidemiológica); XI – expedir atestados médicos; XII – respeitar a ética médica; XIII - 

planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 

lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; XIV – guardar 

sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; XV – apresentação de relatórios semestrais 

das atividades para análise; XVI - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo. 

Requisitos: Diploma do Ensino Superior Completo em Medicina e CRM. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL  

I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa; III - responsabilizar-se por qualquer ato profissional 

que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo 

paciente ou seu representante legal; IV – respeitar a ética médica; V - planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 

que atua e demais campos da administração municipal; VI – guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 

regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; VIII – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo.  

Requisitos: Diploma do Ensino Superior Completo em Medicina e CRM. 

 

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA  

I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa; III - responsabilizar-se por qualquer ato profissional 

que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo 

paciente ou seu representante legal; IV – respeitar a ética médica; V - planejar e organizar 
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qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 

que atua e demais campos da administração municipal; VI – guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 

regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; VIII – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo. 

Requisitos: Diploma do Ensino Superior Completo em Medicina e CRM. 

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA  

I - Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes 

à especialidade e executando tarefas afins; II - clinicar e medicar pacientes dentro de sua 

especialidade; III - realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a 

sua especialidade; IV – analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os 

com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; V - emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica; VI – manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 

conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; VII - prestar 

atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; VIII - coletar e avaliar dados na 

sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; IX – elaborar 

programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em 

geral; X - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 

participa; XI – responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 

ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; XII 

– respeitar a ética médica; XIII - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento 

dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal; XIV – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, 

levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 

serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; XV 

– apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XVI – executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. Requisitos: 

Diploma do Ensino Superior Completo em Medicina e CRM. 
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CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA  

I – Realizar avaliação clínica e psiquiátrica; II - planejar, coordenar, executar e avaliar as 

atividades de assistência à saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas 

específicas individuais e/ou grupais, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e 

reinserção social, de acordo com as necessidades; III - prestar assistência às vítimas de violência 

em suas famílias; IV - emitir atestados e pareceres sobre as condições de saúde mental dos 

pacientes; V – trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; VI - participar de 

reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores; VII - desenvolver e/ou 

participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e de suas 

famílias; VIII - participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que 

convocado pela gestão da unidade; IX - participar do acolhimento atendendo as intercorrências 

dos usuários; X - atender nos domicílios sempre que houver necessidade; XI - garantir a 

integralidade da atenção à saúde do usuário; XII - preencher adequadamente os prontuários e 

todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; XIII - participar do planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; XIV 

- realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade 

XV – analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões 

normais para confirmar ou informar o diagnóstico; XVI - emitir diagnóstico, prescrever 

medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva 

ou terapêutica; XVII - manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão 

diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; XVIII - prestar atendimento em 

urgências clínicas dentro de atividades afins; XXIV - coletar e avaliar dados na sua área de 

atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; XX - elaborar programas 

educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; XXI - 

assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 

XXII - responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 

que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; XXIII – 

respeitar a ética médica; XXIV - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento 

dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal; XXV – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, 
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levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 

serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 

XXVI – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XXVII - executar 

outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

Requisitos: Diploma do Ensino Superior Completo em Medicina e CRM. 

 

CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA  

I - Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo atividades de 

planejamento, coordenação, programação ou execução de tarefas especializada, em grau de 

maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da vida e da saúde individual nas várias 

especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico 

do organismo humano. II - Realizar atendimentos médicos na área; III - implementar ações para 

promoção da saúde; IV - coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 

e sindicâncias médicas; V - elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. VI 

- Realizar obtenção de imagens em ultrassonografia geral (inclusive Dopplervelocimetria). VII 

- Emissão de laudos. VIII - Atendimento a reações adversas e intercorrências relacionadas a 

atividade. IX - Realizar ultrassonografia intervencionista (punções e biópsias). X - Participar e 

ou colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 

institucionais. XI – respeitar a ética médica; XII - planejar e organizar qualificação, capacitação 

e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos 

da administração municipal; XIII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 

cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse 

do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 

XIV – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XV - executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

Requisitos: Diploma do Ensino Superior Completo em Medicina e CRM. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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a) Executar as atividades conforme especificações do Termo de referências e cumprimento 

das cláusulas contratuais, ofertando qualidade e resolutividade no atendimento ao 

usuário; 

b) Deve o médico agir dentro dos princípios éticos, sempre em benefícios do paciente, 

zelando pelo fiel cumprimento da Resolução CFM nº 1931/2009, e comete ilícito ético 

o médico plantonista que não comparecer ao plantão em horário preestabelecido ou 

abandoná-lo se a presença de substituto, salvo por justo impedimento; 

c) Relatar à administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação de serviços;  

d) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 

e) Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcial, as obrigações 

assumidas no contrato. 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Proporcionar todas as condições para que o Contratado possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Contrato. 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 

o contrato. 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços e encaminhado os 

apontamentos à autoridade competente para as providencias cabives  

d) Pagar ao contratado o valor resultante da prestação de serviço, na forma do contrato. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será mensal de acordo com as horas efetivamente trabalhadas no mês, 

previamente solicitada pela CONTRATANTE conforme a necessidade e escala determinada 

pela SEMUS. 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA 

Prazo de 12 meses. 
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Santa Maria do Pará, 06 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Jorge Luis da Silva Alexandre 

Secretário Municipal de Saúde 
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