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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GABPRE Nº 041/2019, DE 15 DE MAIO DE 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Mataraca, Estado da
Paraíba, no uso da atribuição que lhe confere o art. 46, inciso V, da Lei
Orgânica do Município, em conjunto com o Secretário de Saúde do
Município, Considerando a necessidade de disciplinamento das
condutas dos servidores públicos lotados na Secretaria de Saúde
Municipal; Considerando o princípio administrativo de que interesse
público se sobrepõe ao privado; Considerando a busca permanente
por uniformizar procedimentos relativos a plantões, carga horária e
controle de ponto,
RESOLVE:
I – Não será admitido repasse de plantões em hipótese alguma;
II – Permutas/troca de plantões, só serão admitidas até duas por mês,
condicionada à concordância expressa do outro funcionário;
III – Não haverá plantões seguidos;
IV –É obrigatório o ponto biométrico a todos os servidores, para
controle de início e fim do trabalho, em atenção ao deliberado perante
o Ministério Público Federal e Justiça Federal;
V - Os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, deverão realizar a
sincronização dos tablets diariamente, bem como o ponto biométrico,
para fins de alimentar o sistema;
VI – As justificativas de ausência ao trabalho, com ou sem atestados,
deverão serem formalizados mediante requerimento direcionados ao
Secretário de Saúde, até o quinto dia do mês subsequente;
VII – As demandas solicitadas pela Delegacia de Polícia do município
serão realizadas/atendidas pelo médico da Unidade Mista, e em caso
de eventual ausência deste, pelo médico das outras unidades, de
acordo com a urgência que se apresente.
VIII– Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
até ulterior deliberação, revogadas as disposições em contrário.

 
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional 
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