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Senador José Porfírio, 29 maio de 2020. 
 

OFÍCIO Nº 170/2020-SEMSA/SJP-PA. 
Ilustríssima Senhora 

Suelene Alves Abreu Santana 
Chefe do Setor de Licitação 

Assunto: Solicitação 

Ilustríssima Senhora, 

Cumprimentando a vossa senhoria, vimos por meio deste solicitar contratação da Senhora 

ADELSON PELAIS DOS SANTOS FILHO, na Função de Enfermeira NO HOSPITAL, com vigência até 31 

de Dezembro de 2020, residente na Rua HERIQUE DIAS, nº S/N, Bairro Linhares, Senador José 

Porfírio-PA, Portadora do CPF: 721.259.182-34 e RG: 4156097 2ª via. A ser pago com a dotação 

orçamentaria 2134 Enfretamento da Emergência de Saúde COVID – 19, 60 PLANTÕES de 12 horas, 

no Valor Bruto de R$ 117,21 (cento e dezessete reais e vinte e um centavos). Justifica-se o valor 

indicado a partir de parâmetros utilizados pela política de remuneração de pessoal do Município. 

A vinculação de profissionais nas equipes de atenção básica é obrigatória conforme determina 

a política nacional de atenção básica, sendo necessária a contratação de profissionais para atender 

as estratégias de saúde da família existentes no município, com carga horaria mínima de 40hs 

semanais. A falta desse profissional de grade leva ao bloqueio da equipe da saúde da família. Justifica- 

se a contratação imediata para que não ocorra bloqueio dos recursos. Segue em anexo as 

documentações. 

Desde já agradecemos pela atenção, na certeza de poder contar com o apoio para a promoção do 

bem-estar social de nossa população. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 

ANETE NEUCYANE VIANA COSTA SOUZA 

Secretária Municipal 
 

Travessa: Abel Figueiredo, N° 26 - Centro – CEP 68360-000 – Senador José Porfírio - Pará. 

E-mail: saudesenador@hotmail.com Fone: (91) 3556-1388 
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