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celentíssimo Governador do Estado do Paraná, mediante Decreto nº 4.298/2020, 
bem como situação de calamidade pública solicitada pelo Presidente da Repúbli-
ca e reconhecida pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 
6/2020 em razão da emergência de saúde pública de importância internacional 
relacionada ao coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO o advento da Lei Federal nº 13.995/2020, a qual dispõe sobre 
a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópi-
cos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de 
forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 1.393/2020, a qual define valores indi-
vidualizados e habilita especificamente as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 
aptos a receberem os recursos federais a título de auxílio financeiro emergencial 
para atuação no combate à pandemia de Covid-19;

CONSIDERANDO o Parecer nº 11/2020 – PGE (fls. 246-258 do Protocolo nº 
16.610.537-4) e a Resolução nº 116/2020 – PGE, os quais aprovaram a elaboração 
de minuta de convênios a serem firmados entre o Estado do Paraná, por intermédio 
da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, em atendimento à Lei Federal nº 13.995, 
de 5 de maio de 2020, com o objetivo de repassar recursos financeiros às santas ca-
sas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma comple-
mentar do Sistema Único de Saúde – SUS, a serem, obrigatoriamente, aplicados 
na aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para 
o atendimento adequado à população, na aquisição de equipamentos e na realiza-
ção de pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos de 
terapia intensiva, bem como no respaldo ao aumento de gastos que as entidades 
terão com a definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar a Pan-
demia da Covid-19 e, ainda, com a contratação e o pagamento dos profissionais 
de saúde necessários para atender à demanda, e a respectiva lista de verificação, 
previstas no artigo 8º da Resolução nº 41/2016- PGE, minuta esta qualificada na 
categoria “editais e instrumentos com objeto definido”;

CONSIDERANDO a competência delegada pelo Governador do Estado ao Secre-
tário de Estado da Saúde para celebração de convênios e instrumentos congêneres, 
incluídos os regulados pela Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, em 
razão do artigo 1º, §6º, do Decreto Estadual nº 4.189/2016;

1.  RECONHEÇO a situação administrativa ensejada de Inexigibilidade de Lici-
tação, embasada no artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 33, caput, 
da Lei Estadual nº 15.608/07, em face à inviabilidade de competição na alocação 
dos recursos a serem transferidos por força da Lei Federal nº 13.995/2020, cuja 
natureza é de caráter excepcional e definida de maneira individualizada por meio 
da Portaria GM/MS nº 1.393/2020;

2.  AUTORIZO a celebração de Termo de Convênio oriundo de minuta padro-
nizada pela Resolução nº 116/2020 – PGE, formalizando a relação entre Gestor 
Estadual por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde 
e o CENTRO DE EXCELÊNCIA A ATENÇÃO GERIATRICA E GERONTO-
LOGICA - CEGEN, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.233.166/0001-34, em 
cumprimento ao objeto proposto conjugação de esforços para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona-
vírus responsável pelo surto de 2019, de forma coordenada, por meio de auxílio 
financeiro emergencial a entidade sem fins lucrativos, que participa de forma com-
plementar do Sistema Único de Saúde (SUS).

3.  O valor para a execução do presente Convênio importa R$ 785.557,29 (se-
tecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove 
centavos) com recursos da SESA/FUNSAUDE, que serão repassados em parcela 
única, proveniente da Fonte 255 do Tesouro Federal.

4.  Condiciono a presente autorização ao cumprimento à correta instrução do pre-
sente protocolo pelo preenchimento adequado dos requisitos legais consubstancia-
dos na Lista de Verificação que acompanha a minuta padronizada pela Resolução 
nº 116/2020 – PGE, por força das disposições do Decreto Estadual nº 3.203/2015. 
Ainda, a realização da despesa fica condicionada à efetiva disponibilidade finan-
ceira e orçamentária, em respeito aos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 
101/2000; à Lei Federal nº 4.320/1964; ao artigo 136, XIII a XVI, da Lei Estadual 
nº 15.608/2007; e ao Decreto nº 8.622/2013.

5.  Publique-se e encaminhe-se a FUNSAÚDE/DPCC para as providências.

Curitiba, 28 de agosto de 2020.

Assinado eletronicamente
Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto

(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

77723/2020

Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
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77418/2020

PORTARIA N.º 67/2020 - SEJUF 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA 
E TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo anexo V da Lei 
Estadual nº 19.848, de 03 de maio de 2019, regulamentada pelo Decreto nº 1.416 
de 23 de maio de 2019 e nomeado pelo Decreto 1438 de 23 de maio de 2019, e 
ainda, considerando o contido no protocolo 16.474.741-7,

 RESOLVE:

 Art. 1º Realocar, o servidor JOSE DIVALDO RUFINO, RG Nº 7.321.735-0, ocu-
pante do cargo Agente Profissional, função Administrador, do Escritório Regional 
de Cianorte para o Escritório Regional de Paranavaí. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 26 de agosto de 2020

Adayr Cabral Filho
Diretor-Geral

 77278/2020

PORTARIA N.º 68/2020 - SEJUF 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA 
E TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo anexo V da Lei 
Estadual nº 19.848, de 03 de maio de 2019, regulamentada pelo Decreto nº 1.416 
de 23 de maio de 2019, nomeado pelo Decreto 1438 de 23 de maio de 2019, e 
ainda, considerando o contido na Resolução 074/2015, pela Resolução 076/2017 
e no protocolo 16.512.417-0,

RESOLVE:

Art. 1º Realocar, de ofício, o servidor WANDERLEI ROBERTO MARQUES 
INACIO, RG Nº 6.871.029-4, ocupante do cargo de Agente de Execução, função 
de Agente de Segurança Socioeducativo, do Centro de Socioeducação São Fran-
cisco para o Centro de Socioeducação Curitiba.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 25 de agosto de 2020

Adayr Cabral Filho
Diretor-Geral

 77279/2020
PORTARIA N.º 069/2020 - SEJUF 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA 
E TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo anexo V da 
Lei Estadual nº 19.848, de 03 de maio de 2019, regulamentada pelo Decreto nº 
1.416 de 23 de maio de 2019, e considerando ainda o contido no Protocolo n.º 
16.795.408-1

RESOLVE:

Art. 1º Realocar, a servidora Rosely Lemos Schinemann, RG Nº 3.835.706-9, 
ocupante do cargo de Agente Profissional, função Pedagoga, de Promoção e De-
fesa dos Direitos Fundamentais e Cidadania - DEDIF, para o Departamento de 
Assistência Social.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 27 de agosto de 2020

Adayr Cabral Filho,
Diretor Geral 

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.
77285/2020


