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Secretaria Municipal 
de Saúde

PORTARIA Nº 209, de 29 de abril de 2019.

Convoca Servidores Públicos das Unidades Básicas de Saúde caracterizadas como Sentinela a desempenharem suas atividades em 01/05/2019, Dia do Trabalhador, para 
atendimento aos casos suspeitos de Dengue. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o dever do Estado de garantir a saúde da população;

CONSIDERANDO a supremacia do interesse público sobre o particular;  

CONSIDERANDO que o Brasil enfrenta altíssimo índice de infestação do mosquito Aedes Aegypti, o que evidencia com o atual estado de epidemia em que se encontra a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte;

CONSIDERANDO a publicação pelo Estado de Minas Gerais do DECRETO NE Nº 252, de 22 de abril de 2019, que Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública 
nos municípios de abrangência das Macrorregiões de Saúde Centro, Noroeste, Norte, Oeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul do Estado, em razão de epidemia de 
Doenças Infecciosas Virais;

CONSIDERANDO o Ofício Circular SUS/SES-MG/SRS-BH/ nº 04/2019 que orienta a abertura de Unidades Básicas de Saúde durante feriados e fi nais de semana em locais 
estratégicos nos municípios, para atendimento aos casos suspeitos de Dengue;

CONSIDERANDO  o expressivo aumento de casos suspeitos de Dengue no Município de Contagem, considerado de Alta incidência, já tendo sido notifi cados de janeiro a 
abril desse ano 13.405 casos;

CONSIDERANDO as orientações do Plano de Contingencia e recomendação do Comitê Municipal de Arboviroses;

CONSIDERANDO a alta procura por atendimento nas Unidades de Urgência da Rede Municipal de Saúde, já contabilizando em média 80% no número de atendimentos, 
sendo a grande maioria de pacientes Verdes e azuis, público alvo da atenção primária à saúde;

CONSIDERANDO a essencialidade dos serviços de saúde e a necessidade de garantia da assistência ao usuários SUS Contagem que buscarem atendimento;

CONSIDERANDO os riscos iminentes de infecção por outros sorotipos que a população está sujeita em decorrência de uma situação da epidemia de dengue;

CONSIDERANDO a necessidade premente de se estabelecer uma situação jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de excepcional 
interesse público em resposta à SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA considerada no DECRETO NE Nº 252, de 22 de abril de 2019;

RESOLVE:

Art.1º CONVOCAR todos os servidores públicos que desempenhem suas funções nas Unidades Básicas de Saúde caracterizadas como Sentinela a trabalharem no dia 1º 
(primeiro) de maio de 2019, feriado nacional, Dia do Trabalhador, no período de 07h00 às 17h00, para atendimento aos casos suspeitos de Dengue e outras doenças 
virais.

Art.2º O não atendimento da presente convocação, sem justifi cativa, sujeitará o servidor às penalidades disciplinares previstas no Capítulo V do Estatuto do Servidor 
Público Municipal (Lei n. 2.160, de 22 de dezembro de 2011). 
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Art.3º Os servidores públicos municipais terão as horas trabalhadas em atividades fora de sua jornada de trabalho descontadas em folgas, a serem usufruídas mediante 
autorização de sua Chefi a Imediata, atendendo sempre a conveniência do serviço.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 29 de abril de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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