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DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria da Saúde

Processo 16.699.660-0

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Processo 16.679.035-2
CONSIDERANDO situação de emergência em saúde pública declarada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, mediante Decreto nº 4.298/2020,
bem como situação de calamidade pública solicitada pelo Presidente da República 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 filantrópicos, 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 individualizados 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 casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar 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 realização 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 Pandemia 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 Secretário 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 Licitação, 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 padronizada 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
Santa Casa de Cambará, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 78.297.090/0001-11, em
cumprimento ao objeto proposto conjugação de esforços para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, de forma coordenada, por meio de auxílio
financeiro emergencial a entidade sem fins lucrativos, que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS).
3. O valor para a execução do presente Convênio importa R$318.646,37 (trezentos
e dezoito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e sete 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 presente protocolo pelo preenchimento adequado dos requisitos legais consubstanciados 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 financeira 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.

CONSIDERANDO situação de emergência em saúde pública declarada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, mediante Decreto nº 4.298/2020,
bem como situação de calamidade pública solicitada pelo Presidente da República 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 filantrópicos, 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 individualizados 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 casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar 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 realização 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 Pandemia 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 Secretário 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 Licitação, 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 padronizada 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 a
Associação de Proteção a Maternidade, Infância e Família, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º 77.318.715.0001/11, em cumprimento ao objeto proposto conjugação
de esforços para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, de forma
coordenada, por meio de auxílio financeiro emergencial a entidade sem fins lucrativos, que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS).
3. O valor para a execução do presente Convênio importa R$R$139.530,89 (cento
e trinta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta 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 presente protocolo pelo preenchimento adequado dos requisitos legais consubstanciados 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 financeira 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, 15 de julho de 2020.
Assinado eletronicamente
Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

Curitiba, 15 de julho de 2020.
Assinado eletronicamente
Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

62119/2020

RESOLUÇÃO SESA Nº 913/2020
Revoga a Resolução SESA n° 855/2020.

62116/2020

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
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4º, incisos VI e XIII, da Lei Estadual nº 19.848 de 03 de maio de 2019 e o art. 8º,
inciso IX, do anexo 113060_30131, do Decreto Estadual nº 9.921, de 23 de janeiro
de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Resolução SESA n° 855/2020, publicada no Diário Oficial do
Estado n° 10718, de 01/07/2020.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Considerando Decreto n° 4453 de 26 de abril de 2012 que trata da Gerência
do Transporte Oficial da frota do Poder Executivo Estadual; e
Considerando o contido no protocolado n° 16.348.413-7.
RESOLVE:

Curitiba, 16 de julho de 2020.
(Assinado eletronicamente)
Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

Considerando Decreto n° 5792 de 30 de agosto de 2012 que regulamenta o
trâmite da sindicância, do processo administrativo disciplinar e a suspensão preventiva do servidor; e

62465/2020

RESOLUÇÃO SESA Nº 0578/2020
Compõe Comissão de Sindicância destinada a apurar fatos constantes do protocolado n° 16.348.413-7.
O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, conferidas
pelo art. 4°, incisos II, VI e XIII, da Lei Estadual n° 19.848, de 3 de maio de 2019,
e o art. 8º, inciso IX, do anexo 113060_30131 do Decreto Estadual nº 9.921, de 23
de janeiro de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, e;

Art. 1°. Designar os servidores Wilson Ramos, RG 222.891-7 - Auxiliar
Administrativo, Idamara de Souza, RG 4.321.488-8 - Auxiliar Administrativo e
Rosangela Maria Iank, RG 4.978.166-0 - Auxiliar Administrativo, para comporem
Comissão de Sindicância, com fulcro no artigo 307, da Lei Estadual nº 6174/70,
destinada a apurar fatos constantes do protocolado n° 16.348.413-7 com a finalidade de averiguar acidente com veículo oficial do Estado do Paraná Parati, placas
AUF 0827, conduzido por servidor lotado na 3ª Regional de Saúde.
Art. 2°. A função de Presidente da Comissão fica atribuída ao servidor Wilson
Ramos.
Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, 27 de abril de 2020.
Assinado eletronicamente
Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

Considerando o disposto na Lei Estadual n° 6174 de 16 de novembro de 1970,
que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do
Estado do Paraná; e

62191/2020

RESOLUÇÃO CONJUNTA DE PENSÃO ESPECIAL N. 54
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E O SECRETÁRIO DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E TENDO EM VISTA O
DISPOSTO NO DECRETO Nº 2491, DE 23 DE JANEIRO DE 1984,
RESOLVE
CONCEDER PENSÃO MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, DE ACORDO COM A LEI
DE 13 DE JANEIRO DE 1986, EM FAVOR DE:

Nº

8.246,

_____________________________________________________________________________________
RG
NOME
PROTOCOLO
_____________________________________________________________________________________
3.157.664-4
SILVESTRE JOSE DE OLIVEIRA
16.361.126-0

CURITIBA, 09/07/2020
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
MARCEL MICHELETTO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E
DA PREVIDÊNCIA

61794/2020

EXTRATO DE ATOS EMITIDOS
0
O DIRETOR GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, RESOLVE CONCEDER DE
ACORDO COM A LEI 14502 DE 17 DE SETEMBRO DE 2004 E DECRETO 5913 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005, LICENÇA
REMUNERATÓRIA PARA FINS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS:
0
O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PARANÁ, NO USO DE SUAS
ATRIBUICOES LEGAIS, RESOLVE CONCEDER DE ACORDO COM A LEI 14502 DE 17 DE SETEMBRO DE 2004 E DECRETO 5913
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005, LICENÇA REMUNERATÓRIA PARA FINS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES ABAIXO
RELACIONADOS:
PORTARIA N. 291 DE 10/07/2020
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO – CEDI/PR
ORGAO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PR - FUNSAUDE
RESOLUÇÃO
NOME
RG
LF
CARGO
PROTOCOLO
DATA
A PARTIR
Ad Referendum
nº009/2020
- CEDI/PR
SERGIO ANDREKOWICZ
30663071
22
CSPPA
166509912
13/07/2020
59994/2020
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DOS

Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO – CEDI/PR
RESOLUÇÃO
Ad Referendum nº009/2020 - CEDI/PR
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DOS
DIREITOS DO IDOSO - CEDI/PR, no uso de suas atribuições
constantes no artigo 19 do Regimento Interno,
Considerando a Declaração da Organização Mundial de
Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus

DIREITOS DO IDOSO - CEDI/PR, no uso de suas atribuições
constantes no artigo 19 do Regimento Interno,
Considerando a Declaração da Organização Mundial de
Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
Considerando o Decreto Estadual nº 4230, de 16 de Março
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19.
Considerando o Decreto Estadual nº 4319, de 23 de Março
de 2020, que declara o estado de calamidade pública, como medida
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;
Considerando a prioridade na política de atendimento a po-

