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ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 011, DE 17 DE JULHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre as férias dos servidores no período 

da Pandemia causada pelo covid19. 

 

O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a legislação do Sistema Único de Saúde, considerando 

especialmente: 

 

Que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Poder 

Público promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício; 

 

Que há uma preocupação com os níveis de disseminação do COVID- 19, 

ainda que o Ministério da Saúde vem anunciando diferentes medidas para 

intensificar a vigilância, o diagnóstico e o tratamento do novo coronavírus. 

 

Que o Poder Público deve garantir a saúde da população mediante a 

formulação e a execução de políticas públicas e sociais que visem a redução 

de riscos de doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de 

condições que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços 

de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação; 

 

Que a emergência em saúde pública caracteriza-se como uma situação que 

demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de 

contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em situações que 

podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, ou de 

desassistência à população. 

 

Que a devido ao aumento de números de casos, bem como emergência 

sanitária provocada pelo COVID-19, tendo a confirmação de transmissão 

comunitária no território municipal a vigilância epidemiológica é 

fundamental para o controle e enfretamento do vírus.   

                              

D E T E R M I N A: 

 

Art. 1º - Ficam suspensas as autorizações de férias para os servidores e 

trabalhadores da assistência ou serviços de apoio lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

Art. 2º - Ficam canceladas e ou interrompidas todas as férias autorizadas 

anteriormente e convoca-se para o retorno imediato pela necessidade dos 

serviços, todos os servidores da lotados na SMS que estejam gozando de 

suas férias  

 

Art. 3º - Tão logo a curva de notificação esteja estabilizada ou em queda as 

férias dos servidores serão reprogramadas 

 

Art. 4º -  Faculto aos Coordenadores apresentarem de forma extraordinária 

requerimento de férias em casos excepcionais para membros de suas 

equipes, os quais serão avaliados caso a caso individualmente. 

 

Art. 5° -  Dê Ciência aos servidores e prestadores envolvidos e publique no 

Diário Oficial do Município. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 17 de Julho de 2020. 

  

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 
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