ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 085/2014 DE 26 DE JUNHO DE 2014
Dispõe sobre os horários de funcionamento das Unidades de
Básicas de Saúde e elaboração de escalas de serviços,
distribuição de carga horária de trabalho dos servidores efetivos,
ocupantes de cargos comissionados e de natureza especial, dos
cedidos e dos contratados e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS,
no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 71, inciso III, da Lei Orgânica Municipal
e com fulcro no Art. 8° da Lei Municipal n°322/2012 combinado com a Lei Municipal nº
310/2012 e 245/2007, e
Considerando a necessidade de restabelecer padrões de funcionamento para as
Unidades de Saúde que facilitem a compreensão dos usuários do SUS e desta forma
aperfeiçoar a prestação de serviços, considerando a legislação vigente que regulamenta
o assunto;
Considerando os princípios do Sistema Único de Saúde e do Pacto pela Saúde,
buscando garantir a universalidade e a oportunidade de acesso dos cidadãos a todas as
ações e serviços coerentes com as diretrizes da Política Nacional de Humanização.
Considerando ainda a necessidade de padronização das ações desenvolvidas
por todos os profissionais que atuam na recepção das unidades de saúde, com base no
planejamento do trabalho de forma a adequá-lo, visando contribuir para a melhor
qualidade da assistência.

RESOLVE:
Art. 1º Fixar critérios, quanto à jornada de trabalho dos servidores que atuam nas
Unidades Básicas de Saúde, a elaboração de escalas de serviços, bem como o seu
funcionamento visando sempre um melhor atendimento às necessidades da população.
§ 1º. A jornada de trabalho é pessoal e intransferível.
§ 2º. Os servidores cumprirão jornada de trabalho contratual fixada em razão das
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitados os limites máximos de 8h
(oito horas) ou 10h (dez horas) diárias, salvo no caso de escalado em plantão de 12h
(doze horas) ou 24 (vinte e quatro horas).
§ 3º. Se constatados indícios de irregularidades, estas serão apuradas mediante
processo administrativo disciplinar e/ou sindicante.

Art. 2º Os horários de início e término da jornada de trabalho e dos intervalos de
refeição e descanso, observado o interesse do serviço, deverão ser estabelecidos
previamente e adequados à conveniência e as peculiaridades de cada unidade ou
atividade, respeitado o horário de maior concentração do público, bem como a carga
horária correspondente aos cargos.
§ 1º O intervalo para refeição e descanso não poderá ser inferior à 01 (uma) hora
nem superior a 02 (duas) horas.
§ 2º Os servidores das Unidades de Saúde cumprirão jornada diária em turnos de
4h (quatro horas), 5h (cinco horas) ou 6h (seis horas) por período, de acordo com a
fixação deste Decreto bem como a fixação por portaria da Secretária Municipal de Saúde,
exceto servidores que cumprem jornada de 12h (doze horas. plantão) em setores com
atendimento ininterrupto, respeitado a necessidade da Instituição e a jornada semanal de
trabalho do servidor, visando sempre um melhor atendimento às necessidades da
população.
Art. 3º. Nos serviços que exigem atividades contínuas de 24 (vinte e quatro) horas
é facultada a adoção do regime de trabalho em escala de compensação, observada a
jornada de trabalho à qual o servidor está sujeito, nas seguintes modalidades:
I. plantão diurno de 6h (seis horas) diárias será: das 7h às 13h (sete às treze
horas) ou das 13h às 19h (treze às dezenove horas);
II. plantão diurno de 12h (doze horas) diárias será: das 7h às 19h (sete às
dezenove horas);
III. plantão noturno de 12h (doze horas) diárias será: das 19h às 7h (dezenove às
sete horas);
IV. plantão interrupto de 24h (vinte e quatro horas);
Art. 4º. Para a elaboração da escala de serviço, a Secretaria Municipal de Saúde
deverá observar a carga horária semanal do servidor, efetuando a compensação das
horas excedentes ou devidas, no prazo máximo de até duas semanas subseqüentes,
visando à adequação da respectiva jornada de trabalho.
§ 1º. Quando da elaboração da escala de serviço, a semana deverá ser
considerada, como sendo de domingo a sábado, impreterivelmente.
§ 2º. A distribuição de jornada de trabalho nas escalas de serviço é de
responsabilidade solidária dos chefes imediatos e de seus superiores hierárquicos.
§ 3º. Para a distribuição da jornada de trabalho serão disciplinadas por meio de
Portaria da Secretária Municipal de Saúde, utilizando legendas para a fixação das
escalas.
§ 4º. Cabe a Secretaria Municipal de Saúde a elaboração das escalas mensais de
serviço, obedecendo aos critérios estabelecidos neste Decreto, devendo encaminhar a
escala do mês subseqüente, impreterivelmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, para o
setorial de pessoal/núcleo de escala ou unidade equivalente, para fins de conferência.
§ 5º. O não atendimento dos critérios e de seus prazos implicará em
responsabilização administrativa, conforme disposto na Lei nº322/2012.
§ 6º. Após a elaboração das escalas de serviço somente poderá haver alteração,
por motivo excepcional, com a devida justificativa por escrito e formalmente autorizada
pela Secretaria de Saúde/chefia imediata e solicitada com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas do horário em que o servidor estiver escalado, exceto para os
servidores lotados em atividades ambulatoriais sob regulação.
I. Entende-se como motivo excepcional, para efeitos deste parágrafo todos os
afastamentos legais previstos em lei, bem como aqueles por motivo de força maior ou
caso fortuito, devidamente comprovados e apresentados por escrito, quando da

comunicação da Alteração de Escala junto ao Núcleo de Controle de Escala ou unidade
equivalente;
II. Quando o motivo excepcional ocorrer no final de semana ou feriados
prolongados, a alteração de escala deverá ser apresentada no primeiro dia útil após o
ocorrido;
III. As faltas injustificadas ou não devidamente comprovadas pelo servidor serão
descontadas em folha de pagamento, conforme legislação em vigor, podendo ainda
acarretar a instauração de procedimento administrativo disciplinar.
IV. As faltas justificadas, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, poderão
ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo
exercício.
§ 7º A alteração da escala de serviço deverá ser comunicada ao Núcleo de
Controle de Escalas ou unidade equivalente da unidade administrativa para as devidas
providências.
§ 8º A alteração da escala de serviço só terá validade, após o lançamento no
placar e/ou no sistema da unidade administrativa, devendo ser feita imediatamente após
a sua comunicação.
Art. 05. O servidor de outro órgão que presta serviços neste Município e cedidos
para a Secretaria de Saúde e que também é servidor desta Instituição cumprirá carga
horária respectiva a cada cargo conforme estabelecido neste decreto e em portaria da
Secretaria de Saúde.
Art. 06. As Unidades Básicas de Saúde, UBS terão os seguintes horários de
funcionamento:
I - A Unidade Básica de Saúde Rural irá funcionar das 7h às 17h (sete às
dezessete horas) de segunda à sexta-feira, exceto feriados.
II - As Unidades de Saúde Urbana e que servirão para atendimento de serviços
essenciais, será ininterrupto, sendo a jornada de trabalho dos servidores de 8 (oito) horas
diurnas, 12 (doze) horas diurnas ou 12 (doze) horas noturnas e 24 horas de acordo com
determinado em portaria da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 07. O atendimento inicial do usuário será feita na Sala de Recepção, durante
todo o horário de funcionamento da UBS, por equipe capacitada para dar informações em
saúde e/ou atendimento de acordo com as normas preconizadas pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 08. O servidor que trabalhar em regime de plantão só poderá ausentar-se do
local de trabalho ao final da jornada, quando o seu substituto assumir o plantão, além de
seguir outros dispositivos Deste Decreto.
Parágrafo único: quando não oferecidos refeições pelo setor o servidor poderá se
ausentar comunicando o afastamento e o período para evitar ausência de atendimento.
Art. 09. O servidor perderá:
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas
injustificadas, ressalvadas as concessões de que trata o Regime Jurídico e as previstas
no presente Decreto e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de
horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela Secretaria de
Saúde.

Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força
maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas
como efetivo exercício.
Art. 10. Será aberto prontuário para todo paciente que resida na área de
abrangência da UBS, após realização de pesquisa prévia, por ocasião do primeiro
atendimento, devidamente preenchida todos os campos, sem rasuras entre linhas ou
faltando informações.
Parágrafo único. Os servidores nomeados e ou designados para os serviços da
recepção, deverá sob pena de responsabilização, zelar pela organização dos arquivos,
prontuários e documentos com o finto de haver facilidade e agilidade de acesso nos
prontuários, ficha e documentos de utilidade aos serviços de saúde.
Art.11º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-TO., aos 26 dias do mês
de junho de 2014. 125° da Republica, 26° do Estado e 26° do Município.

Enoque Portílio Cardoso
Prefeito Municipal

