
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA N°. 001/2020

“Dispõe sobre a jornada de trabalho reduzida e
escala de trabalho diferenciada dos servidores
da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Social de Santa Rosa de Lima.”

SIUZETE  VANDRESEN  BAUMANN,  Secretária  Municipal  de  Saúde  e

Assistência Social de Santa Rosa de Lima, no uso de suas atribuições legais, e

em consonância com os Decretos Municipais n° 22/2020 de 18 de março de 2020,

nº 25 de 24 de março de 2020, nº 27 de 31 de março de 2020 e Decreto Municipal

nº 31/2020 de 13 de abril de 2020;

RESOLVE:

Art.  1º  –  Instituir  jornada  de  trabalho  reduzida,  escalas  de  trabalho

diferenciadas,  e  trabalho remoto a fim de reduzir  o  número de servidores em

exercício  nas  dependências  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  Assistência

Social, e Centro de Referência de Assistência Social, conforme segue:

Secretaria Municipal de Saúde:

- os atendimentos de enfermagem e odontologia serão oferecidos em casos de

urgência e emergência das 07:00 às 15:00 horas, de segunda à sexta-feira;

-  os  atendimentos  de  psicologia,  fonoaudiologia,  nutrição,  regulação,

agendamento,  agente  comunitário  de  saúde,  vigilância  sanitária,  agente  de

endemias  e  orientador  físico,  serão  oferecidos  de  forma  remota  mediante

necessidade;

- os atendimentos médicos serão oferecidos em casos de urgência e emergência

das 07:00 às 13:00 horas, de segunda à sexta-feira;

- os atendimentos com farmacêuticos serão oferecidos das 07:00 às 11:00 horas,

segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, e de forma remota;



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

-  os  atendimentos  de  fisioterapia  serão  oferecidos  mediante  agendamento,

priorizando pós-operatório e casos de urgência e emergência;

- os serviços de limpeza e higienização serão realizados de segunda à sexta-feira,

das 06:30 às 13:30 horas, em forma de revezamento.

Secretaria Municipal de Assistência Social:

- os atendimentos presenciais com a equipe técnica da proteção social especial,

serão realizados de segunda à quinta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

Centro de Referência de Assistência Social:

- os atendimentos serão oferecidos de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00

horas, em forma de revezamento.

Art.2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos

retroativos  a  partir  de  26  de  março  de  2020,  revogadas  as  disposições  em

contrário.

Santa Rosa de Lima, 30 de abril de 2020.
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