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JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO EM 

PACIENTES DE COVID-19 (AZITROMICINA)  

 

 A presente solicitação, em caráter emergencial, se faz para suprir as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde, Postos de saúde e Hospital Municipal. Em virtude do Decreto Municipal Nº 006/2020 

– GP /PMOP, de 23 de março de 2020 que dispõe do Estado de Emergência da Saúde Pública Municipal de 

Oeiras do Pará, decorrente do enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus. Considerando o 

reconhecimento a nível Federal, Lei Nº 13.979, 05 de Fevereiro de 2020 e Estadual, decreto N º 06/2020, 

20 de Março de 2020 da situação de Calamidade Pública enfrentado em todo Território Nacional. O 

Município de Oeiras do Pará elaborou um plano de contingência para o enfrentamento do coronavírus, com 

medidas de prevenção e tratamento de pessoas sintomáticas. Diante do exposto está Secretaria de Saúde, 

necessita da A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO EM PACIENTES DE 

COVID-19 (AZITROMICINA), pois a demanda de pessoas sintomáticas que necessitam do uso do 

mesmo, aumentou exponencialmente depois da primeira compra desse medicamento e como nosso 

município fica distante da Capital do Estado o que dificulta ainda mais a aquisição do mesmo pelos 

paciente e assim primando por garantir a continuação do tratamento dos pacientes acompanhados e/ou 

internados no hospital municipal e postos de saúde solicitamos novamente tal aquisição.  

 O município de Oeiras do Pará notificou vários casos suspeitos de COVID-19, sendo que alguns 

casos foram descartados e alguns encontram-se em análise no Laboratório Central do Pará (LACEN). Hoje 

o município tem, segundo seu boletim epidemiológico 47 casos positivos da COVID- 19 e 05 óbitos. 

Diante do exposto, assegurando o bem estar e a recuperação das pessoas acometidas pelo 

coronavírus, justifica-se a necessidade para tal aquisição. 

  

 Atenciosamente, 

 

 

Oeiras do Para, 11 de maio de 2020 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Raimundo Socorro Ribeiro da Costa 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto Municipal – PMOP/GP nº 002/2017 
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