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JUSTIFICATIVA 

 
O Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
tem por obrigação legal e fundamental, a manutenção e garantia do pleno funcionamento do 
Sistema de Saúde Pública Municipal, através da prestação de serviços médicos, no Hospital 
Municipal Maria José Biancardi na Ala do Covid. 
 
 A Contratação de profissional médico, se dá em razão de: O município não dispõe em seu 
quadro funcional de profissional médico de sobreaviso, para atuar no Hospital Municipal 
Maria José Biancardi na Ala do Covid. 
 

Os serviços de saúde compõem o rol garantias constitucionais e estão 
intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que 
dispõe os Arts. 196 e 197 da Carta Mágna: 

 
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. “ 
 

 

 Assim, considerando que o Hospital Municipal Maria José Biancardi, além de realizar a 
observação e a estabilização de pacientes suspeitos de infecção pelo COVID 19 é, também, 
um Hospital Geral e, nessa condição se encontra obrigado a ter uma profissional médica de 
sobreaviso para atender todos os casos de urgência e de emergência da Ala do Covid do 
Hospital, revelando, dessa forma, a existência de intenso tráfego diário de pessoas, se 
constituindo, assim, num campo fertilíssimo para a propagação da epidemia, necessitando, 
portanto, que as pessoas que ali transitam, além dos profissionais de saúde que lá trabalham, 
tenham a proteção mais adequada possível, a partir da adoção várias medidas de prevenção, 
sobretudo, as de limpeza e higienização. 
 
Por outro lado, cumpre ressaltar que o alto grau de transmissibilidade e de letalidade do vírus 
causador do COVID 19, já comprovados a partir da observação do comportamento da 
epidemia noutros países e no nosso próprio, sobretudo, as amargas experiências vivenciadas 
pelos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Amazonas, é um dado determinante, que 
exige de minha parte providências urgentíssimas, bem como dos demais gestores que 
integram a Administração Municipal como um todo, sob pena de desperdiçarmos tempo 
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valioso e, portanto, necessário para contribuir com o esforço que o Estado do Pará vem 
realizando no sentido de evitar o congestionamento do Sistema Único de Saúde, no âmbito 
do Estado e, consequentemente, na preservação de vidas, sobretudo, dos cidadãos que 
residem no território de Brasil Novo/PA. 
   

 
Brasil Novo/PA, 04 de janeiro de 2022. 

 
 
 

 
Elysson Leonarde Kloss 

Secretário Municipal de Saúde 
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