
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

"Cuidando com respeito do nosso povo" 

CNPJ: 11.479.091/0001-06 

PORTARIA Nº 001/2020-SEMUS/NEP, de 29 de abril de 2020 

Dispõe sobre autorização do pagamento dos 
funcionários da vigilância sanitária que estão 
atuando no combate ao enfretamento do novo 
coronavirus (COVID-19) e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, estado do 
Pará no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal Nº 43/2020- 
GAB/PMNEP, de 22 de abril de 2020. 

CONSIDERANDO o reconhecimento por parte da organização Mundial de Saúde, como 
pandemia o surto da corona vírus -COVID- 19, com o avanço em grande escala de pessoas 
contaminadas e que vieram a óbito no Brasil em especial no Estado do Pará pela Corona vírus; 

CONSIDERANDO a portaria nº 188\2020, do ministério da saúde, que declara emergência em 
saúde publica de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pela nova 
corona vírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a lei federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde publica de 
importância internacional decorrente do NOVO CORONAVIRUS; 

CONSIDERANDO o decreto estadual nº 609 de 16 de março de 2020, republicado no IOEPA, 
edição Extra de 14 de abril de 2020 que dispõe sobre as medidas excepcionais necessárias de 
enfrentamento, no âmbito do Estado do Para, a pandemia do coronavírus COVID-19, e ainda, o 
decreto Estadual n 687 de 15 de abril de 2020, publicado no IOEPA, edição Extra de 15 de 
abril de 2020, que declara situação de calamidade publica em todo o território do estado 
do Pará em virtude da pandemia do COVID-19; 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Autorizar o pagamento de horas extras aos servidores da Vigilância Sanitária 
Municipal do município de Nova Esperança do Piriá. 

Art. 2° - O pagamento de que trata o artigo anterior, será pago através da conta custeio do 
Banco do Brasil, Agencia 815-x, Conta Corrente Nº 28405-x. 

Parágrafo Único - O recurso de que trata o "caput" deste artigo, foi destinado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá para uso em despesas relativas ao 
combate ao Coronavirus. 

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser revogada em 
qualquer tempo. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

abinete do Secretário, 29 de abril de 2020. 
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