
 

 

Jaciara, 19 de março de 2020.

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.525/2020 de 17 de março de 2020 que dispõe sobre a 

adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do 

medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Coronavírus (COVID

institui o comitê de enfrentamento ao novo Corona

CONSIDERANDO o artigo 4º, inciso III do referido decreto 

das férias e licenças prêmios concedidas aos servidores públicos vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde que exercem suas funções nas áreas fins.

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste 

retornar ao trabalho a partir do dia 23 de março de 2020.

 Informamos que o servidor convocado deverá apresentar

da secretaria até dia 20 de março de 2020 para dar andamento nos trâmites legais

o atendimento será feito exclusivamente pelo telefone (66) 3461

 

 

 

 

de março de 2020. 

CONVOCAÇÃO 

 

ANDO o Decreto nº 3.525/2020 de 17 de março de 2020 que dispõe sobre a 

adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Jaciara/MT, de 

medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Coronavírus (COVID

institui o comitê de enfrentamento ao novo Coronavírus, e dá outras providências;

ANDO o artigo 4º, inciso III do referido decreto que determina a suspensão 

das férias e licenças prêmios concedidas aos servidores públicos vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde que exercem suas funções nas áreas fins. 

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste CONVOCAR

trabalho a partir do dia 23 de março de 2020. 

Informamos que o servidor convocado deverá apresentar-se ao setor de recursos humanos 

da secretaria até dia 20 de março de 2020 para dar andamento nos trâmites legais

o atendimento será feito exclusivamente pelo telefone (66) 3461-1416. 

 

ANDO o Decreto nº 3.525/2020 de 17 de março de 2020 que dispõe sobre a 

município de Jaciara/MT, de 

medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Coronavírus (COVID-19), 

vírus, e dá outras providências; 

que determina a suspensão 

das férias e licenças prêmios concedidas aos servidores públicos vinculados à Secretaria 

CONVOCAR os servidores para 

se ao setor de recursos humanos 

da secretaria até dia 20 de março de 2020 para dar andamento nos trâmites legais, lembrando que 


