
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 Tainara Cardoso Farias, Agente Comunitário de Saúde - ACS, Matrí-

cula Funcional 3928, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde, re-

ferente ao período aquisitivo de 16/7/2021 a 22/7/2021.

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, 19

de julho de 2021.

João Machado Neto – João Bang

Prefeito Municipal
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PORTARIA N.º 1343/2021

Dispõe sobre a transferência de servidor(a) público(a) municipal e dá ou-

tras providências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, combinado

com dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 1.752/2013 que dispõe

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Municipais, das Au-

tarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina - MT,

e alterações posteriores; resolve:

Art. 1º Transferir o(a) servidor(a) público(a) municipal Vera Lucia Alves

Teixeira, Atendente, Matrícula Funcional 3813, da Unidade Básica de

Saúde 01 (UBS-01) para a Unidade Básica de Saúde 03 – UBS-03), res-

pectivamente junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 19/7/2021.

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 19

de julho de 2021.

João Machado Neto – João Bang

Prefeito Municipal
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PORTARIA N.º 1367/2021

Dispõe sobre a nomeação de Patrícia Ribeiro de Sousa, 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 001/2018,

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 provi-

dências, e suas alterações posteriores e, em conformidade com demais

legislação que trata da matéria;

Considerando que a convocação será realizada em reposição a va-

cância de vaga, decorrente da exoneração, por falecimento, do pro-

fissional que ocupava a vaga de Fisioterapeuta;

Considerando que as convocações visam atender as demandas ine-

rentes 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;

Considerando o Parecer Jurídico nº. 097/2021, da Procuradoria Geral, que

in verbis: “Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, esta Pro-

curadoria Geral manifesta pela viabilidade jurídica da convocação de 01

(um) Terapeuta Ocupacional, do Concurso Público vigente, para adequar

a equipe mínima do CAPS I que ficou desfalcada, tendo em vista o fa-

lecimento do servidor Eduardo Ribeiro da Silva que compunha a equipe

na função de fisioterapeuta, bem como, conforme as diretrizes da Portaria

336, de 19 de Fevereiro de 202, do Ministério da Saúde”;

Considerando a desistência da 1ª colocada no Concurso Público Municipal

01/2018 em tomar posse junto ao município;

Por fim, considerando que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) em Concurso

Público Municipal, ficando classificado(a) em 2º lugar para o cargo de Te-

rapeuta Ocupacional; resolve:

Art. 1º Nomear Patrícia Ribeiro de Sousa, brasileiro(a), portador(a) do

CI/RG n.º 18192645-SSP/MT, inscrito(a) no CPF sob o n.º 024.570.

861-83, para exercer em estágio probatório a função de Terapeuta Ocu-

pacional, 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, 20

de julho de 2021.

João Machado Neto – João Bang

Prefeito Municipal
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PORTARIA N.º 1344/2021

Altera dispositivos constantes na Portaria n.º 1084/2021 que dispõe sobre

a nomeação de Comissão para realização de Processo Seletivo Simpli-

ficado, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato grosso, no

uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, combinado

com dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 1.752/2013 – que dispõe

sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município, e dá

outras providências e alterações posteriores, conforme preconizado na Lei

Municipal n.º 2.026, de 11 de outubro de 2017 que Dispõe sobre a con-
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