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SECRETARIA DE GABINETE
COVID-19: PORTARIA N.º 947/2021

PORTARIA N.º 947/2021

Dispõe sobre isolamento(s) social/afastamento(s) de servidor(a) público(a)
municipal, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e demais legisla-
ção que trata da matéria;

CONSIDERANDO que a atual situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública, a fim de evitar a disseminação do Covid-19;

CONSIDERANDO as recomendações emanadas da Organização Mundial
de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a pan-
demia do novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o comprometimento da atual gestão com o bem-estar e
saúde de toda a população novaxavantinense;

CONSIDERANDO que o Município de Nova Xavantina deve pautar suas
ações buscando o enfrentamento ao COVID-19 de forma estratégica, com
atuação, sobretudo, preventiva;

CONSIDERANDO que uma gestão humanizada deve auxiliar a população
acerca da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) de ca-
ráter global;

CONSIDERANDO os princípios que fundamentam os atos da Administra-
ção Pública, em especial os da supremacia do interesse público; resolve:

Art. 1º De acordo com Atestado Médico, determinar, como medida preven-
tiva, o isolamento/afastamento social do(a) servidor(a) público(a) munici-
pal Adriana Stefani Trindade, Assistente Administrativo, Matrícula Funci-
onal 4375, lotado(a) junto a Secretaria de Gabinete, referente ao período
aquisitivo de 20/5/2021 a 26/5/2021.

Art. 2º O(a) servidor(a) em isolamento social/afastamento será submetido
a nova perícia médica, quando da expiração do período de isolamento/
afastamento para verificar a necessidade de continuidade do isolamento/
afastamento ou aptidão para retornar ao exercício do cargo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 26
de maio de 2021.

João Machado Neto – João Bang

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
COVID-19: PORTARIA N.º 946/2021

PORTARIA N.º 946/2021

Dispõe sobre a nomeação de Dhyessica Lídia Thomé, e dá outras provi-
dências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, de acor-
do com o resultado final do Concurso Público Municipal n.º 001/2019,
combinado com dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 1.752, de 03
de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Públicos Civis do Município de Nova Xavantina, e dá outras pro-
vidências, e suas alterações posteriores e, em conformidade com demais
legislação que trata da matéria;

Considerando que a convocação será realizada em reposição a vacância
de vaga, decorrente do pedido de exoneração do profissional que ocupava
a vaga;

Considerando que as convocações visam atender as demandas inerentes
à área da saúde do município;

Considerando os princípios que fundamentam os atos da Administração
Pública, em especial os da supremacia do interesse público e da economi-
cidade;

Considerando que a nomeação decorrente de vacância (artigo 8°, IV da
LC 173/2020), bem como ressalva trazida pela Lei 9504/97 - artigo 73, V,
alíneas c e d, já que o concurso encontra-se homologado antes do perío-
do vedado, bem como a nomeação de médicos caracteriza serviço público
essencial;

Por fim, considerando que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) em Concurso
Público Municipal, ficando classificado(a) em 1º lugar para o cargo de Téc-
nico de Laboratório; resolve:

Art. 1º Nomear Dhyessica Lídia Thomé, brasileiro(a), portador(a) do CI/
RG n.º 6490406-SSP/GO, inscrito(a) no CPF sob o n.º 037.553.051-78,
para exercer em estágio probatório a função de Técnico de Laboratório,
fazendo jus ao vencimento inicial da função.

Parágrafo único. No termos do § 1º do art. 18 da Lei Municipal n.º 1.752/
2013 e suas alterações posteriores, o(a) candidato(a) de que trata o caput
deste artigo, terá 30 (trinta) dias para tomar posse, contados da publicação
do ato de nomeação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 26
de maio de 2021.

João Machado Neto – João Bang

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
COVID-19: PORTARIA N.º 945/2021

PORTARIA N.º 945/2021

Dispõe sobre a nomeação de Felix Rodrigues de Morais, e dá outras pro-
vidências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, de acor-
do com o resultado final do Concurso Público Municipal n.º 001/2017,
combinado com dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 1.752, de 03
de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Públicos Civis do Município de Nova Xavantina, e dá outras pro-
vidências, e suas alterações posteriores e, em conformidade com demais
legislação que trata da matéria;

Considerando que a convocação será realizada em reposição a vacância
de vaga, decorrente do pedido de exoneração do profissional que ocupava
a vaga;

Considerando que as convocações visam atender as demandas inerentes
à área da saúde do município;

Considerando os princípios que fundamentam os atos da Administração
Pública, em especial os da supremacia do interesse público e da economi-
cidade;

Considerando que a nomeação decorrente de vacância (artigo 8°, IV da
LC 173/2020), bem como ressalva trazida pela Lei 9504/97 - artigo 73, V,
alíneas c e d, já que o concurso encontra-se homologado antes do perío-
do vedado, bem como a nomeação de médicos caracteriza serviço público
essencial;
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