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Portaria n° 002/2021/SMS/PMNT DE 22 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre o INDEFERIMENTO do 
pedido de afastamento formulado pelo 
servidor, Leonardo Pereira de Melo, 
Agente Administrativo, lotado na 
Unidade de Saúde da Família do Bairro 
Vila Alta, e a Concessão de Flexibilização 
de Horário de Expediente ao referido 
servidor, para efeito de cumprimento do 
princípio da eficiência, art. 37, caput, da 
Constituição Federal, da não interrupção 
dos serviços públicos essenciais, em 
observância ao que detenvina o art. 25, da 
Lei Municipal n° 007/1992. 

A Secretária Municipal de Saúde de Nova Timboteua, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua, art. 196 e 
seguintes da Constituição Federal, Lei Federal n° 13.979/2020, além das 
recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará, 
Considerando, o estágio atual da pandemia do coronavirus (covid-19), no BraisI, no 
Pará e em no Município de Nova Timboteua; 
Considerando, as determinações do art. 5°, do Decreto Municipal n° 06, DE 16 de 
MARÇO DE 2021; 
Considerando, os termos da Portaria n° 001/2021/SMS/PMNT, DE 17 DE MARÇO 
DE 2021; 
Considerando, que na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e económicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 
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Considerando, que compete ao Gestor Local de Saúde, em harmonia com os 
esforços da União, Estados e Municípios, adotar medidas de contenção, orientar a 
população local sobre os cuidados necessários a serem adotados e os riscos à saúde, 
provocados pelo coronavirus (covid-19), sem prejudicar o funcionamento do serviço 
público de saúde durante a pandemia; 
Considerando, que o servidor em questão, por integrar o "grupo de risco" em relação 
ao coronavirus (covid-19), e já foi afastado de suas atividades, por meio da Portaria 
n° 002/2020/SMS/PMNT, DE 06 DE ABRIL DE 2020, por período superior a 60 
(sessenta) dias; 
Considerando, que o servidor não realiza atendimento ao público, visto que é 
responsáveis apenas pela digitação da produção diária da Unidade de Saúde da 
Família a que se vincula; 
Condirando, que o servidor, ora requerent, exerce suas atividades em local fechado 
para o acesso ao público; 
Considerando, que o horário de funcionamento das Unidades de Saúde da Famílias 
encerra-se às 14:00, o que possibilita ao requerente o exercício de suas atividades 
após o encerramento do expediente, quando a Unidade é higienizada e fechada para 
atendiemento ao público; 
Considerando, que o servidore, ora requerent, já recebeu a primeira dose da vacina 
contra o novo coronavirus; 
Considerando, que a atividade desenvolvida pelo servidor, ora requerente, é de 
extrema necessidade para a saúde do Município de Nova Timboteua, posto que 
alimenta os bancos de dados com as respecitivas produações da Unidade de Saúde 
da Família; 
Considerando, que é dever da Administração Pública zelar pelos princípios da 
eficiência, art. 37, caput, da Constituição Federal, evitando que os serviços públicos 
essenciais sofram interrupção em sua prestação; 

• Considerando, as disposições do art. 25 da Lei Municipa n° 007/1992, Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Nova Timboteua; y f < / \ 
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RESOLVE: 

Art.1°. Indeferir o pedido de afastamento das funções formulado pelo servidor 
Leonardo Pereira de IVIelo, Agente Administrativo, lotado na Unidades de Saúde 
do Bairro Vila Alta, respectivamente. 

Art.2°. Fica flexibilizado o horário de expediente do servidor, ora requerentes, 
possibilitando que pass a exercer suas atividades junto à Unidade de Saúde da 
Família a qual está vinculado, no horário de 14:00h ás 18:00h, de segunda á sexta-
feira. 

Art.3°. A flexibilização de horário de que trata o artigo anterior, produzirá efeitos até 
30 de maio do ano em curso, podendo ser revista a qualquer momento a pedido ou 
por ato fundamentado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Timboteua. 
Art.4°. O servidor, mesmo atuando em ambiente fechado e higienizado, deve observar 
às normas de prevenção ao coronavirus (covid-19), dentre elas a utilização e maçaras 
e álcool em gel. 

Art.5". A redução da jornada diária de trabalho dos servidores, decorrente da 
flexibilização de horário, não acarretará necessidade de compensação de horas. 
Art.6°. A Coordenação das Unidades de Saúde da Família, a que o servidor está 
vinculado, deve acompanhar suas produções, caso opte pelo horário flexibilizado, na 
forma do art.2° desta Portaria. 

Art. 7°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrários. 

PÚBLIQUE-SE, E, APÓS, FORNEÇA-SE CÓPIA AO SERVIDOR REQUERENTE E, 
À COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A QUAL ESTÁ 
VINCULADO, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS E, AO DEPARTAMENTO DE 
RECUROSO HUMANOS, PARA FINS DE REGISTRO FUNCIONAL. > < ^ ^ í Q 
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