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INDICÂÇÃo N" 51 \ , DE 2022. C*i,lIÂRA MUNICIPAL DE CASCAVEL

(Proponente:Policial Madril/PSC; Rece em' 13 ro5lSâ-

Excelentíssimo Senhot Presidente da Càmaru Municipal de Cascavel.
Protoco

INDiCO, nos termos que regem o art. 1,43 do Regrmento Interno desta Casa de Leis, se)a

encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Leonaldo Paranhos, Prefeito
Municipal, solicitando providências uÍgentes para viabitzar a realização de Chamamento
Púbüco p^Ía o credenciamento de médicos pâÍa pÍestaÍ âtendimento nas Unidades de

Pronto Atenclimento (UPÀ's) do Município, em carâter emergencial, suplementat e

temporário.

É a Indicação. Sala de Sessões.

Cascavel, 12 de maío de 2022.

i' lr*-oi.--r
Poücíal Madtil

Vereador/PSC

-[usuficaçào

O objeuvo da presente Indicação é solicitar que o poder público municipal envide
esfotços para viabiüz^Í 

^ 
coÍrtÍatação de médrcos por meio de Chamamento Público, a fim de

atender a demanda e cobrir a falta de profissionais nas Unidades de Pronto Âtendrmento (JPA's)
de Cascavel.

Não é de hoje que temos recebido reclamações de munícipes acetca do descaso com a

saúde púbhca de Cascavel, haja vista a falta de médrcos para atendimento nâs UPÀ's, o que tem
gerado superlotação, intensas filas e grande demora no atendimento.

É notório que o problema da falta de médicos se âgÍayou emnzàoda epidemra de dengue,
decretada pelo poder público municipal hâ cerca de um mês, ante a confltmação de mais de mil
casos da doença no atual ano epidemiológico, o que acabou consequentemeflte acarretando em
uma sobrecarga de atendimento, tanto na atenção prtmâtta, quanto na urgência, e as Unidades de
Pronto Âtendimento (UPA's), que noÍmalmente atendiam, cada uma, em média 220 pacientes
diários, viram dobtar o número nos últi.mos dias, chegando a 450, sendo que grande parte desses

atenditnentos tem sido de pessoâs com sintomas de denguel.

Sendo assim, considerando que a defasagem de médicos observada nos últimos meses

tem compromeudo os atendimentos à população e poÍ entendermos que a realização de coÍrcurso
público geralmente pode ser complexa e moÍosa, bem como, considetando que a conttatação por
meio de Chamamento Púbhco possui embasamento legal, por meio da Lei n" 8.666/93 (I-ei de

Licitaçôes), e ainda, em coflsonância com a jurisprudência do TCE-PR e com a Portatra t"
2.567 /2016 do Ministério da Saúde, que possuem o entendimento de que é lícita a contratação de

pessoas físicas e juddicas, via credenciamento púbüco, paÍa pÍestação de serwiço médico,
submetemos a pÍesente Indrcação à apreciação, a fim de que o poder público municipal se valha
dessa possibiüdade para suprir, de forma emergencial, a demanda da falta de médrco nas UPÂ's.
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Dessa forma, ânte as tazões acima expostas, pedrmos o apoio e o esfotço do Poder
Executivo Municipal no atendimento da presente solicitação, e agtatdamos Íesposta ao soücitado
pan darmos ciência à população que tem incansavelmente nos cobrado providências.
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' https:/ /s1 .slobo.com/or/ oeste-sudoes te/noticia,/2022 /04 / 13 /secretatia-de-saude-de-cascavel-decreta-
panaemia-ae-aeng

,*d

l[/fl

Í*."-

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel -

Fone l45l 3321-8800 - Êax l45l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov,br - e-mail:

admin@camaracascavel.pr.gov.br

a

t


