
o DIRETOR PRESIDENTE da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia
.A rredo da Matta" - FUAM no uso das atribuiçÕes legais estabelecidos nos artigos 30, 40 e

11 e seLis incisos, todos constantes no Regimento lnterno publicado no Decreto n" 29.917

cii 10 de maio de 2010 e suas alterações;

G{:,NSIDERANDO a ediçâo do Decreto n.o 43.598, de 20 de março de 2021, que dispoe

scl,re medidas para a rátomada das atividades técnicas e administrativas no âmbito do

es t;tdo, deliberando pela competência dos gestores superiores locais na condução e

c4,f:nição do horário d'o expediente dos servidores e das instituições durante o período da

c::t-rdemia;

C{:)NSIDERANDO a necessidade da implantação e implementação, no âmbito da FUAM'

c., plano de retomada gradual das atividades administrativas e assistenciais de saúde

rrevistas no aludido decreto;

Cr:)NSIDERANDO que todos os servidorês, residentes, estagiários, voluntários e

ie'r;eirizados, independentemente das escolhas pessoais, tiveram a oportunidade de se

sL l,meterem à imunizaçáo gratuita contra a Covid ofertada pelo estado;

CTITNSIDERANDO o teor da Portaria no o17l2O2O e das orden§ de serviço Nos

At''t 12021, OO8I2O21,OOgt2O21 eO1112O21, todas em vigor,

C*NSIBERANDOquepormeiodeportarias,ordensdeserviçooumemorandos
:irrulares, todas as FundaçÕes de Saúde e a própria rede de assistência subordinada à

St,,:retarla Estadual de Saüde - SES-AM, determinaram o retoÍno dos seus servidores

;cr:r mais de 60 (sessenta anos) anos, com ou sem comorbidades vacinados ou não

\-í

GOVERNO DO ESTADO

OTlDEM DE SERVIÇO No 01212021 - GDP/FUAM

RESOLVE

Dtli'I'ERMINAR a todos os Gestores que comuniquem via socta e-mails, telefones

cL Íensagens, os servidores que se ênq uadrem nesta no

Dl::TERMINAR o retorno no dia 03/05/2021 às atividades normais de trabalho de todos os

servicjores afastados com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos' com ou sem

cc rrorbidaCes, vacinados ou não;

Dl': TERMINAR que aqueles servidores cujas comorbidades sejam impeditivas para o

i",,rrno, que se apresenteÍrr na Junta Medióa do Estado para a renovação da licença e,

ar,t)s aprovação, entreguem a documentaçáo na GGP;

ES IABELECER que, no retorno, esses servidores deverão cumprir suas atividades

cc rrÍornne o estabeiecido nos ltens ll e lll da Ordem de Serviço n" O1112021;
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DETERMINAR à GGP que adote todos as iniciativas e providências inerentes a esta
Pc,daria, inclusive imputando faltas e outras sançôes aos servidores os quais não se
apresentarem na data estabelecida;

DIITERMINAR, finalmente, o retorno a partir do dia2210412121 de todos os estagiários de
ni;:l médio, os quais se encontravam afastado por critério de idade.

i>;1"ágrafo Único - A redistribuiçâo dos estagiários de nível médio se dará a critério da
)ixltoria Administrativa e Financeira - DAF;

CIENTIFíQUE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA.SE

G,EBINETE DO DIRETOR PRESI T DA FUNDAçÃO Oe DERMATOLOGIA
DA MATTA, em Manaus, 19 de abril de
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