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Belém, 27 de janeiro de 2021.

Nota de Esclarecimento

O diretor geral do ISPA, no uso das atribuições que lhe confere o
Regimento interno, como também na condição de Presidente do Conselho
Diretor do Hovet, vem esclarecer a toda a comunidade acadêmica, médicos
veterinários, residentes, técnicos, servidores administrativos e professores que
exercem atividades no Hovet, que conforme o oficio circular nº. 01/2021
/HOVET está mantido a partir do dia 01/02/2021 o horário das 7:30 às 11:30 e
das 13:30hs às 17:30hs. Tal decisão se baseou na legislação em vigor, que
estabelece o cumprimento da carga horária de 40 horas semanais por parte do
corpo técnico, e 60 horas semanais por parte do corpo dos residentes.

Esta decisão foi tomada, de comum acordo, entre as Direções do ISPA e
do HOVET, levando em consideração outros aspectos, tais como:

a) a necessidade do atendimento a comunidade carente usuários do Hovet,
que não possuem recursos suficientes para serem assistidos com os seus
animais em clínicas particulares. Ressaltamos que esse serviço nunca
deveria ter sido suspenso, nem por conta da pandemia, uma vez que não o
foi em vários hospitais veterinários universitários do País, por tratar-se de
serviços essenciais, de acordo com o que preceitua a lei nº 14023 de 08 de
julho de 2020.

b) o não cumprimento da carga horária pelos servidores do Hovet com a
complacência do diretor do ISPA e da diretora do HOVET, poderia ensejar
processos administrativos contra os mesmos, pelo Tribunal de Contas da
União, Ministério Público e outros órgãos fiscalizadores por prevaricação
no serviço público, outrossim, esclarecemos ainda, que todas as decisões
tomadas quanto ao funcionamento do Hovet, tem sido amplamente

http://www.ispaufra.com
mailto:ispa.ufra@gmail.com


UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL

_________________________________________________________________
Instituto de Saúde e Produção Animal – ISPA

Av. Presidente Tancredo Neves, nº2501, Bairro Montese, Belém – PA
Fone: (91)3210-5137 www.ispaufra.com ispaufra@gmail.com

discutidas no Comitê de Crise da UFRA, onde todos os protocolos de
segurança têm sido rigorosamente seguidos, como agendamento, uso de
Epis, escala de serviços e etc., medidas essas visando sempre a segurança
de todos.

PS.: Qualquer novo(s) fato(s) relevantes, que por ventura aconteçam
durante esse período de pandemia, serão reavaliados pela direção do
HOVET e do ISPA, juntamente com o Comitê de Crise, para as
adequações necessárias.

A Direção.

http://www.ispaufra.com
mailto:ispa.ufra@gmail.com

