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JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO 

ESPECIALIZADO MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

 Apresente solicitação visa suprir em caráter de emergência as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde, Postos de saúde e Hospital Municipal. Considerando as medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coranavírus, o Governo Federal 

sancionou a Lei Nº 13.979, 05 de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento que 

devem ser adotadas por entes federados, o Governo Estadual, publicou o Decreto N º 06/2020, 20 de 

Março de 2020 que institui a situação de Calamidade Pública na saúde estadual, o Município decretou 

estado de emergência da Saúde Pública Municipal através do Decreto Municipal Nº 006/2020 – GP 

/PMOP, de 23 de março de 2020, decorrente do enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus. 

Atentando quanto as providências das leis e decretos que dispõe sobre o enfrentamento do novo Covid19, o 

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

medidas de prevenção e enfrentamento, que inclui a oferta de atendimento médico clínico geral, para 

atender as demandas de pessoas sintomáticas que procuram por atendimento na Unidade Básica de Saúde – 

Unidade Sentinela de Enfrentamento do COVID19 – Dr. Leandro Filho. 

 Diante do exposto esta Secretaria de Saúde, necessita da contratação de profissional técnico 

especializado médico clínico geral para atendimento na atenção básica aos fins de semana e plantão no 

hospital de pequeno porte no enfrentamento ao coronavírus. Ressalta-se que tal contratação faz-se 

necessário para reforçar o atendimento à população durante a pandemia do COVID-19, pois devido a 

mesma profissionais médicos, que atendiam no referido posto, adoeceram ficando impossibilitado de 

cumprir com seus atendimentos e como a demanda de sintomáticos que procuram a UBS aumentou e para 

garantir que os mesmos tenham seus direitos assegurados quanto ao atendimento especializado, faz-se a 

presente solicitação.   

 A presente solicitação ratifica nosso compromisso em melhor atender ao povo nesse momento crítico 

de emergência de saúde pública que estamos vivendo, é nosso dever cuidar e ofertar aos munícipes 

atendimento humanizado e especializado.  

 

 

Oeiras do Para, 12 de maio de 2020. 
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Raimundo Socorro Ribeiro da Costa 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto Municipal – PMOP/GP nº 002/201 
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