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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 05/2020
	 Ratifico	a	Dispensa	nº	05/2020	com	fundamento	no	art.	24,	 inciso	 IV,	da	Lei	8.666/93,	a	
favor	 da	 empresa	 PROMEFARMA	 REPRESENTAÇÕES	 COMERCIAIS	 LTDA,	 inscrita	 no	 CNPJ	 nº	
81.706.251/0001-98,	referente	a	aquisição	emergencial	de	medicamentos,	no	valor	total	de	R$	9.655,84	
(nove	mil,	seiscentos	e	cinquenta	e	cinco	reais	e	oitenta	e	quatro	centavos).	Presente	o	constante	dos	
autos,	face	ao	disposto	no	art.	26	da	Lei	nº.	8.666/93,	vez	que	o	processo	se	encontra	devidamente	ins-
truído.
	 Publique-se.
	 Primeiro	de	Maio,	13	de	abril	de	2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

DECRETO Nº 4.900, DE 13 DE ABRIL DE 2020
	 Dispõe	sobre	medidas	complementares	para	enfrentamento	da	emergência	de	saúde	públi-
ca	decorrente	do	novo	Coronavírus	(COVID-19)	e	dá	outras	providências.
	 A	Prefeita	Municipal	de	Primeiro	de	Maio,	Estado	do	Paraná,	no	uso	das	atribuições	que	lhe	
são	conferidas	por	lei,	
	 Considerando	a	Recomendação	Administrativa	n.	07/2020	do	Ministério	Público	do	Estado	
do	 Paraná,	 na	 qual	 Recomenda	 à	 Prefeita	Municipal	 que	 se	 abstenha	 de	 efetuar	 qualquer	 liberação	
contrária	ás	medidas	de	isolamento	até	agora	vigentes,	sem	que	haja	amplo	debate	entre	os	agentes	da	
saúde	envolvidos	nos	projetos	de	contingencia,	bem	como	em	caso	de	decisão,	tanto	para	a	manutenção	
do	atual	cenário	comercial,	como	para	abertura	deste,	que	seja	esta	fundamentada	em	dados	técnicos	da	
Secretaria	de	Saúde	Municipal	,	com	respaldo	e	embasamento	técnico/teórico	da	17ª	Regional	de	Saúde,	
esclarecendo	inclusive	o	grau	de	risco	para	a	saúde	coletiva;
	 Considerando	as	deliberações	do	Comitê	Gestor	do	Plano	de	Prevenção	e	Contingencia-
mento	 em	Saúde	 do	COVID-19	 instituído	 pelo	Decreto	 n.	 4.883/2020,	 de	 18	 de	março	 de	 2020,	 em	
reunião	ocorrida	no	dia	13/04/2020;
	 DECRETA:
	 Art.	1º	Fica	mantida	a	prática	de	 isolamento	social,	 como	 forma	de	evitar	a	 transmissão	
comunitária	do	novo	Coronavírus	(COVID-19)	com	o	objetivo	de	achatar	a	curva	de	proliferação	do	vírus	
no	Município	de	Primeiro	de	Maio,	com	fechamento	do	comércio	em	geral	até	o	dia	14/04/2020,	inclusive.
	 Parágrafo	único.	Restou	deliberado	pelos	membros	do	comitê,	pela	maioria	de	votos,	em	
reunião	realizada	em	13/04/2020,	a	reabertura	de	algumas	atividades	comerciais,	as	quais	serão	elenca-
das	em	posterior	Decreto	Municipal	a	ser	publicado	em	14/04/2020.
	 Art.	2º	Fica	alterado	o	art.	2º	do	Decreto	nº	4.883/2020	que	instituiu	e	nomeou	os	membros	
do	Comitê	Gestor	de	Plano	de	Prevenção	e	Contingenciamento	em	Saúde	do	COVID-19	–	Comitê	Extra-
ordinário	CV19,	o	qual	passa	a	vigorar	com	a	seguinte	redação:
	 Art.	2º	.................	
	 VIII.	Secretaria	de	Educação	–	ROSANGELA	CAPUANO	PASCHOALINO..............
	 XIV.	Conselho	Municipal	de	Saúde	–	MICHELE	GALATTI	SECOLO
	 XV.	Maçonaria	–	ROBERTO	SQUIZATO	FAIÇAL
	 XVI.	Rotary	Club	de	Primeiro	de	Maio	–	FRANCIELLY	KELLY	DE	LIMA	FAIÇAL
	 XVII.	Representantes	dos	Pastores	–	RENATO	LUIZ	REIS
	 XVIII.	Representante	da	Paróquia	Nossa	Senhora	Aparecida	–	JOSÉ	ONERO
	 XIX.	Diretor	Clínico	Municipal	–	ANDRÉ	LUÍS	CARVALHO	AZAMBUJA
	 Art.	3º	Este	decreto	entra	em	vigor	nesta	data,	revogadas	as	disposições	em	contrário.
	 Edifício	da	Prefeitura	Municipal	de	Primeiro	de	Maio,	em	13	de	abril	de	2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Estado do Paraná 
envia mais 530 mil 

EPI’s para municípios
	 A	 Secretaria	 de	 Es-
tado	 da	 Saúde	 iniciou	 nesta	
segunda-feira	 (13)	 o	 envio	 de	
mais	530	mil	equipamentos	de	
proteção	individual	(EPI’s)	para	
as	22	Regionais	de	Saúde	do	
Paraná.	 Os	 materiais	 incluem	
máscaras,	 luvas,	 tocas,	 aven-
tais,	óculos	de	proteção	e	álco-
ol	em	gel.
	 “Essa	 é	 a	 segunda	
remessa	 seguida,	 em	 caráter	
emergencial,	 adquirida	 pela	
Sesa	 e	 enviada	 às	 regionais	
para	 abastecer	 os	 municípios	
no	atendimento	dos	serviços	de	
saúde	em	meio	à	pandemia	do	
coronavírus”,	 disse	 o	 secretário	
de	Estado	da	Saúde,	Beto	Preto.
	 Segundo	 ele,	 a	 aqui-
sição	e	distribuição	de	EPI’s	 é	
prioridade	para	o	enfrentamen-
to	 da	 doença.	 “Enviamos	 os	
equipamentos	de	proteção	para	
diminuir	 ao	máximo	o	 risco	de	
contaminação	 entre	 as	 pesso-
as.	 Nossa	 preocupação	 neste	
momento	é	dar	segurança	aos	
nossos	 profissionais	 de	 saúde	
que	estão	na	 linha	de	 frente	e	
também	à	população,	que	pos-
teriormente	 será	 atendida	 por	
estes	 profissionais,	 evitando	
que	sejam	infectados”.
	 Além	 dos	 EPI’s,	 a	 se-
cretaria	estadual	também	enviou	
respiradores,	 móveis	 e	 equipa-
mentos	para	hospitais	 de	Gua-
rapuava,	 Umuarama	 e	 Campo	
Mourão,	além	dos	hospitais	uni-
versitários	de	Londrina,	Maringá,	
Ponta	Grossa	e	Cascavel.
	 “Precisamos	 dar	 su-
porte	 aos	 nossos	 hospitais	
para	 oferecermos	 um	 serviço	
de	 qualidade,	 visando	 sem-
pre	a	preservação	da	vida	dos	
pacientes	 que	 procuram	 pelo	
atendimento	de	saúde	no	Esta-
do”,	afirmou	o	secretário.
	 NOVOS	 LEITOS	 –	 O	
Governo	adquiriu	 recentemen-
te	50	ventiladores,	50	desfibri-

ladores	e	60	monitores	multipa-
ramétricos	 para	 hospitais	 que	
passam	 a	 disponibilizar	 leitos	
exclusivos	 para	 atendimento	
da	Covid-19.
	 Os	 equipamentos	 fa-
zem	parte	da	estratégia	de	am-
pliação	de	leitos	anunciada	no	
final	de	março	pelo	governador	
Carlos	 Massa	 Ratinho	 Júnior	
e	pelo	secretário	Beto	Preto.	A	
previsão	inicial	era	de	mais	317	
leitos	 de	UTI	 adulto	 e	 731	 de	
enfermaria.
	 Atualmente,	já	são	425	
leitos	de	UTI	adulto	e	1.110	lei-
tos	 de	 enfermaria	 disponíveis	
para	atendimento	exclusivo	de	
pacientes	 suspeitos	 ou	 confir-
mados	com	coronavírus.	Essas	
ativações	significam	estruturas	
completamente	novas	ou	uso,	
por	parte	do	Estado,	de	leitos	já	
existentes	 em	 hospitais	 públi-
cos,	privados	e	filantrópicos.	O	
reforço	atende	todas	as	regiões	
do	Paraná,	podendo	chegar,	se	
necessário,	 a	 até	 1.061	 leitos	
de	UTI	adulto	e	2.586	leitos	de	
enfermaria.
	 O	 Governo	 também	
está	antecipando	as	obras	dos	
hospitais	 regionais	 de	 Guara-
puava	 e	 Ivaiporã,	 que	 seriam	
finalizadas	em	dezembro,	para	
atendimento	 de	 pacientes	 víti-
mas	da	pandemia.	O	Hospital	
Regional	 de	 Telêmaco	 Borba	
já	está	concluído	e	vai	abrir	nos	
próximos	dias.	Com	as	três	uni-
dades,	 serão	 82	 leitos	 adicio-
nais	de	UTI	e	250	de	enferma-
ria	disponíveis	à	população.
	 “Nossa	 estratégia	 é	
colocar	 para	 rodar	 aquilo	 que	
estava	parado,	como	é	o	caso	
do	hospital	de	Telêmaco	Borba,	
e	 antecipar	 as	 obras	 de	Gua-
rapuava	e	 Ivaiporã.	São	 leitos	
adicionais	que	vão	nos	auxiliar	
neste	momento	da	pandemia”,	
ressaltou	o	secretário.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


