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PORTARIA Nº 017/SESA/2017 

Dispõe sobre o atendimento ao público de 
todas as Unidades de Saúde, a serem 
seguidas por todos os servidores, no 
âmbito do Município de Serra 

O Secretário de Saúde do Município de Serra do Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais;  

CONSIDERANDO que a função precípua do Município é garantir o acesso da 
população aos serviços de saúde; 

CONSIDERANDO as reiteradas paralisações de atendimento à população, durante o 
horário de funcionamento das unidades de Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer como determinação, a proibição de 
fechar ou paralisar o atendimento à população de quaisquer dos serviços mantidos no 
âmbito do Município de Serra; 

CONSIDERANDO o previsto no artigo 158, incisos I, III, IV, V, X e no artigo 159, 
incisos XIV e XVII, da Lei 2.360/2001, Estatuto dos Servidores do Município da Serra, 
as determinações desta Portaria deverão serem seguidas pelos os servidores de todas 
as Unidades Básica de Saúde, Unidades Regionais de Saúde, Unidades de Pronto 
Atendimento e Maternidade, no âmbito do Município de Serra. 

RESOLVE: 

Art 1º. O serviço não poderá fechar as portas para atendimento ao público, senão por 
caso fortuito ou força maior, e desde que prévia e expressamente autorizados pelo 
Secretário Municipal de Saúde ou quem o substituir oficialmente, não sendo cabível o 
fechamento por iniciativa exclusiva de servidor que não possua prerrogativa legal. 

§ 1º. Por serviço, mencionado no caput, deve-se entender, todos os locais nos quais 
os serviços prestados das Unidades de Saúde aos munícipes, tais como, farmácias, 
serviços de odontologia, salas de vacinação, salas de curativo, salas de nebulização, 
salas de medicação.  

§ 2º.  Os serviços de farmácia das unidades da rede municipal de saúde não poderão 
ser fechados para balanço, devendo as atividades inerentes ser realizadas no período 
de 01h (uma hora) que antecede o fechamento da unidade sem, contudo, interromper 
completamente o atendimento aos munícipes; 

Art. 2º. Os servidores lotados nos serviços que atuam em regime de plantão deverão 
comunicar com antecedência mínima de 12 horas sua ausência no plantão ao qual 
estiver escalado, ressalvados os casos de comprovada impossibilidade de 
antecipação da informação, para possibilitar a substituição em tempo hábil e evitar 
prejuízos ao atendimento da população; 

Art. 3º. É imprescindível que todos os servidores registrem regularmente o ponto 
eletrônico, conforme previsto na Norma de Procedimento SSP01.14, sob pena de 
inobservância da responsabilidade funcional e caracterização de inassiduidade do 
servidor. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Serra/ES, 27 de julho de 2017. 

 
BENÍCIO FARLEY SANTOS 
Secretário Municipal de Saúde  


