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JUSTIFICATIVA 

 

O ano de 2020 vai ser lembrado por gerações, como o ano que mudou a história e os 

rumos da humanidade em todos os sentidos, quer seja, sociais, econômicos, tecnológicos 

e científicos. O surgimento do novo coronavírus no final de 2019 e início de 2021, obrigou 

a ciência de uma forma geral, a criar mecânicos que estavam previstos para serem 

utilizados anos ou décadas no futuro. 

 

As transformações sociais foram e estão sendo sem precedentes, as pessoas foram 

obrigadas a ficarem reclusos e isolados em suas casas, muitas ou a sua grande maioria 

sem nenhum conforto, no entanto, era para alguns a única opção para o confinamos 

imposto pela pandemia que assolava o Brasil e o mundo, as consequências desse 

isolamento vão muito além que a ciência pode imaginar, más já se sabe que as doenças 

psíquicas são inúmeras. 

 

O isolamento trouxe graves danos a economia global, falências de grandes empresas, 

aumento no número de desempregados, e, consequentemente elevação no número de 

pessoas as margens da pobreza e a miséria absoluta, e que novamente contribuir para 

elevar o número de usuário no sistema público de saúde, devido a desnutrição ou 

subnutrição. Os males causados as economias e o sistema financeiro global, será 

reparados ao logo do tempo, já os danos a saúde clínica e mental da população será difícil 

de ser reparado. 

 

A ciência em todos os campos tem trabalhado de forma ininterrupta para que esse 

momento de clima de guerra, terror e pânico não dure muitos, e vá de maneira definitivas, 

más para que isso aconteça todos devemos desempenhar o seu papel, ciência, sociedade 

e governos. 

 

Quando o mundo e principalmente o Brasil, vivia um momento de trégua com a 

pandemia, veio a então chamada segunda onda, a qual trouxe um vírus ainda mais forte 

provocado pela sua mutação. O Brasil bate diário recorde que ninguém tem motivos para 

comemorar, esses recordes diários são de vidas de brasileiros que são tiradas pelo vírus. 

Neste cenário de tristeza, poucas são as saídas, que passa pela compreensão da população 

da necessidade do isolamento social e as políticas públicas de enfrentamento implantadas 

pelos governos em todas as suas esferas. 

 

Na esfera Estadual, estamos vendo o Governador através da sua equipe, implantar 

políticas de isolamento sociais cada vez mais rígidas e restritivas, no intuito de reduzir o 

número de infectados, principalmente nas cidades mais populosas do Estados.  
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Estamos vendo a cada dia as faixas de restrições serem elevada aos níveis mais críticos, 

neste momento, estamos vivendo na faixa de RESTRIÇÃO VERMELHA, a última 

antes de chegarmos à situação de isolamento total.   

 

E, neste sentido de atuação do poder públicos, a administração do Município de Santa 

Maria das Barreiras-PA, através da Secretaria Municipal de Saúde, não tem medido 

esforços para cuida, proteger e tratar a sua população do mal causado pelo COVID – 19, 

e para implementar e reforçar a equipe que atua nessa batalha, lança o EDITAL Nº 

001/2021, de CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAR empresa com 

médicos para atuarem diretamente/linha de frente, para enfrentamento do coronavírus. 

Tal medida visa atender os mais de 21.000 habitantes do Município, distribuídos nos seus 

mais de 10.000 km2. O Município, é composto pela sua Sede e vários Distrito, tendo 

como principal o de Casa de Tábua, aonde encontra-se, boa parte da população. O 

Município, conta com 07 (sete) Unidades Básicas de Saúde e 02 (duas) Unidade de 

Atendimento Especializados, 01 na Sede do Município e outra no Distrito de Casa de 

Tábua. 

 

Os médicos contratados atuarão, no regime de plantão, ou seja, a unidades de saúde 

especializadas em todas as regiões do Município aonde seja necessária a presença dos 

serviços de saúde para combater a COVID-19, terão profissionais médicos para atender 

a população.   

 

Esses profissionais, juntamente com a equipe de profissionais que o Município dispõe 

para atender a população. 

 

Todos os fatores aqui descritos, bem como, o que vivenciamos e as notícias que chegam 

até nos, pelos mais diversos meios de comunicação sobre os avanços maléficos dessa 

pandemia, JUSTIFICAM, essa contratação, que visa proteger a sociedade com a 

implantação de suas políticas gratuita de saúde pública de maneira justa e igualitária, sem 

nenhuma distinção a todos que buscam esse serviço. 

 

Santa Maira das Barreiras-PA, 17 de março de 2021. 

 

 

 

 

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Saúde     
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