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Memorando nº 85/2020 

                   

                                                                                  Bagre, 25 de setembro de 2020. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Rubnilson Farias Lobato 

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, INSTRUMENTOS E 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA 

COVID-19. 

Exmo. Senhor Prefeito, 

O Brasil está caminhando para a fase de transmissão comunitária sustentada do 

novo coronavírus, conforme já evidenciado em algumas cidades brasileiras. O que permite a 

retomada gradual de atividades sociais e econômicas. 

Neste sentido, o relatório técnico elaborado pelo do Grupo de Trabalho da UFPA1 

sobre o novo coronavírus na região do Marajó, constatou a estabilização dos casos no 

município – que apresenta situação mais favorável que panorama nacional. 

Pelo que, foi possível estabelecer o Plano de Ação Estratégico Pedagógico da 

Secretaria Municipal de Educação, com medidas para o retorno gradual das aulas presenciais a 

partir do mês de outubro. 

Contudo, o vírus tem alto poder de contágio, persistindo por horas em superfícies, 

sendo imprescindível a adoção de rígidas medidas de prevenção e higienização, a fim de 

garantir um retorno seguro dos alunos, professores e demais agentes escolares. 

Neste cenário, cabe à Secretaria Municipal de Saúde auxiliar técnica e 

materialmente a retomada das atividades escolares, por meio da definição de protocolos 

sanitários e da distribuição dos equipamentos necessários. 

Assim, considerando a necessidade de dotar a rede pública municipal de 

educação de equipamentos e materiais adequados para prevenção da doença e retomada das 

                                                
1
 Relatório Covid-19 em Breves e nos municípios atendidos pelo CUMB em 2020: Bagre, Curralinho, Melgaço e 

Portel, aprovado em reunião extraordinária de 22/09/2020. 
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atividades escolares, protegendo a saúde e a vida dos alunos e dos profissionais da SEMED, 

faz-se imprescindível adquirir os bens indicados abaixo: 

 

ITEM QUANTIDADE 

Álcool Gel 70% (l) 1.350  

Máscaras reutilizáveis (un) 16.000 

Termômetro de testa (un)  50 

Face Shield (un) 1.200 

Toten com pedal para álcool em gel (un) 24 

Borrifador p/ álcool (un) 300 

Bacia plástica (un) 100 

Pano de chão (un) 200 

  

Atenciosamente, 

 

 

Paulo Ronaldo Rodrigues de Souza 

Secretário Municipal de Saúde de Bagre 
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