
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA N°. 002/2020

“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,  a  partir  de  4  de maio  de 2020,  nos termos
conforme segue:

-  O atendimento  ao público  será  realizado através de tele  consultas  e  visitas
médicas domiciliares, das 07:00 às 13:00 horas e das 13:00 às 19:00 horas;
 
- As equipes de odontologia farão atendimento de urgência e emergência até as
10:00 horas,  diariamente,  de segunda a sexta-feira,  e entre as 10:00 e 13:00
horas serão realizados agendamentos para realização de trabalho preventivo;

- A equipe de enfermagem e o médico da família farão atendimento por demanda
espontânea até as 10:00 horas, diariamente de segunda a sexta-feira, e entre
10:00 e 13:00 horas, apenas atendimentos de urgência e emergência;

-  Nas  terças  e  quintas-feiras  haverá  visita  domiciliar  da  enfermagem  para
atendimento dos hipertensos, diabéticos, gestantes e outros, a partir da avaliação
da equipe com os ACS;

 - Nas terças, quartas e quintas-feiras haverá visita domiciliar médica no período
da tarde, entre as 14:00 e 19:00 horas, que serão acompanhadas pelo ACS e por
um técnico de enfermagem, que cumprirá seu horário de trabalho das 13:00 às
19:00 horas;

-  As visitas deverão ser organizadas através de um cronograma, seguindo as
orientações dos ACS, juntamente  com a equipe de enfermagem e médicaa;
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Art.  2º -  Os serviços de tele consultas serão realizados pelo telefone nº 3654
0068, que funcionará das 7:00 às 19:00 horas. 

Art.  3º  -  As  escalas  e  demais  organizações  de  horários  e  funções  entre  os
servidores serão fixados na sede dessa Secretaria, juntamente com esta portaria.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor a partir de 4 de maio de 2020, revogadas as
disposições em contrário.

Santa Rosa de Lima/SC, 30 de abril de 2020.
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