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DECRETO Nº 4367/2019 
 

SÚMULA: Institui tabela de valores, mediante pesquisa de 

mercado para pagamento de procedimentos, 

serviços hospitalares e exames, visando 

credenciamento de pessoas jurídicas da área de 

hospitalar, ambulatorial, pronto socorro e 

laboratorial para prestação de serviços ao 

município de Cruzeiro do Iguaçu, e dá outras 

providências.  

    

 

 

     DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, nos termos 

que assegura o inciso IV do art. 67 da Lei Orgânica Municipal. 

 

 

     D E C R E T A: 

 

 

     Art.1º - Fica instituída no âmbito do Município de Cruzeiro do 

Iguaçu a presente tabela de valores, mediante aprovação do Conselho Municipal da Saúde de 

Cruzeiro do Iguaçu e pesquisa de mercado para pagamento de procedimentos, serviços hospitalares e 

exames, visando credenciamento de pessoas jurídicas da área de hospitalar, ambulatorial, pronto 

socorro e laboratorial para prestação de serviços mediante credenciamento conforme abaixo segue: 

 
TABELA DE VALORES PROCEDIMENTOS,  SERVICOS HOSPITALARES E EXAMES: 

 

Item DESCRIÇÃO 

VALOR POR 

PROCEDIMENTO, 

SERVIÇO E OU 

EXAME 

1 

Atendimentos, de pronto atendimento hospitalar, compreendendo avaliação e consulta 

médica para a população do município de Cruzeiro do Iguaçu. O pronto atendimento, 

bem como todas as instalações e funcionalidades, deverão estar disponíveis a população 

do município 24 horas por dia de segunda a segunda, independente de feriados e pontos 

facultativos.  

98,43 

2 

Atendimento de pronto atendimento hospitalar, compreendendo avaliação e consulta 

médica, que inclua procedimentos médico-hospitalares, pequenas cirurgias 

ambulatoriais/suturas/drenagens, materiais, medicamentos, instalações físicas, para o 

perfeito atendimento da população do município de Cruzeiro do Iguaçu. O pronto 

atendimento, bem como todas as instalações e funcionalidades, deverão estar 

disponíveis a população do município 24 horas por dia de segunda a segunda, 

independente de feriados e pontos facultativos. 

159,08 
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3 

Atendimento de pronto atendimento hospitalar, compreendendo avaliação e consulta 

médica, que inclua procedimentos médico-hospitalares, materiais, medicamentos, 

exames laboratoriais, instalações físicas, com observação de até 12 horas, para 

atendimento da população do município de Cruzeiro do Iguaçu. O pronto atendimento, 

bem como todas as instalações e funcionalidades, deverão estar disponíveis a população 

do município 24 horas por dia de segunda a segunda, independente de feriados e pontos 

facultativos. 

212,76 

4 

Atendimento de pronto atendimento hospitalar, compreendendo avaliação e consulta 

médica, que inclua procedimentos médico-hospitalares, materiais, medicamentos, 

exames laboratoriais, instalações físicas, de 12 horas até 72 horas, para atendimento da 

população do município de Cruzeiro do Iguaçu. O pronto atendimento, bem como todas 

as instalações e funcionalidades, deverão estar disponíveis a população do município 24 

horas por dia de segunda a segunda, independente de feriados e pontos facultativos. 

550,00 

5 
Radiografia, tipo I, conforme Tabela 1, que por ventura sejam realizados no período de 

observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
28,83 

6 
Radiografia, tipo II, conforme Tabela 2, que por ventura sejam realizados no período de 

observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
33,80 

7 
Ultrassonografia, tipo I, conforme tabela 3, que por ventura sejam realizados no período 

de observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
59,65 

8 
Ultrassonografia, tipo II, conforme tabela 4, que por ventura sejam realizados no 

período de observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
62,64 

9 
Ultrassonografia, tipo III, conforme tabela 5, que por ventura sejam realizados no 

período de observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
74,57 

10 
Ultrassonografia, tipo IV, conforme tabela 6, que por ventura sejam realizados no 

período de observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
109,36 

11 
Ultrassonografia, tipo V, conforme tabela 7, que por ventura sejam realizados no 

período de observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
149,13 

12 
Tomografias, tipo I, conforme Tabela 8, que por ventura sejam realizados no período de 

observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
178,96 

13 
Tomografias, tipo II, conforme Tabela 9, que por ventura sejam realizados no período 

de observação (até 12 horas) sob prescrição medica. 
139,54 

14 
Contraste para tomografias, que por ventura sejam realizados no período de observação 

(até 12 horas) sob prescrição medica. 
70,00 

15 Inserção e remoção de sonda nasogástrica para drenagem 50,00 

16 inserção de sonda vesical de alivio ou demora 50,00 

17 Remoção manual de fezes(fecaloma) 50,00 

18 Curativos limpos 23,00 

19 Curativos infectados 40,00 

20 Curativos e troca de bolsas de estomas 50,00 
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21 Curativos e troca de Cânulas de traqueostomia 50,00 

22 Curativos em lesões sem soluções de continuidade 25,00 

23 Cuidados com Escaras de decúbitos 50,00 

24 Retirada de pontos 25,00 

25 Medicação Tópica 10,00 

26 Medicação Endovenosa 20,00 

27 Medicação IM-intradérmica e SC 20,00 

28 Medicação retal e por sonda 20,00 

29 Hemograma Completo 0.20.20.20.38-0 4,11 

30 Dosagem de Urina 0.20.20.50.01-7 3,70 

31 Dosagem de Creatinina 0.20.20.10.31-7 1,85 

32 Dosagem de triglicerídeos 0.20.20.10.67-8 3,51 

33 VHS - Velocidade hemo sedimentação 0.20.20.20.15-0 2,73 

34 PCR - Proteína C Reativa 0.20.20.30.20-2 3,68 

35 Dosagem de Uréia 0.20.20.10.69-4 1,85 

36 Determinação de Curva Glicêmica 0.20.20.10.04-0 3,63 

37 Dosagem de Colesterol Total 0.20.20.10.29-5 1,80 

38 Dosagem de Colesterol HDL 0.20.20.10.27-9 3,51 

39 Dosagem de Colesterol LDL 0.20.20.10.28-7 3,51 

 

                                                           Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de setembro do ano 

de dois mil e dezenove. 

 

 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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