PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE
CNPJ No 24.301.475/0001-86

LEI MUNICIPAL N° 492, de 28 de julho de 2020.
EMENTA: Disp6e sobre a contratacao temporaria de profissionais

de sadde para atuar nas ag6es de enfrentamento da pandemia da
COVID-19, e da outras providencias.

A PREFEITA DO IVIUNIcipIO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO:

Fago saber que a Camara de Vereadores APROVOU, e eu SANCIONO e
PROMULGO a seguinte Lei:

DAS DISPOSIC6ES PRELIMINARES

Art.

1°.

Esta Lei disp6e sobre a contratagao temporaria e excepcional de

profissionais de sadde e pessoal de apoio que atuarao exclusivamente nas ag6es
relacionadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, bern como institui

gratificaeao extraordinaria e tempofaria aos profissionais em exercicio nessas ag6es.

DA cRiAeAO DE cARGOs
Art. 2°. Ficam criados os seguintes cargos pt]blicos, os quais serao providos por

contrato tempofario para atender a necessidade de excepcional interesse ptlblico,
decorrente da pandemia da COVID-19, abaixo distribufdos:
COVID 19
a) No Hospital Municipal Jo ao Rodrigues de Souza -Ala COVID-19:
Remuneragao
Carga Horaria
Simbolo
Funeao
Quant'
Diarista(40Hs/Semana)
R$ 12.000,00
Medcovid
Medico Clinico
03

02

Medico Clfnico

Medcovid

03

Enfermeiro

Enfcovid

02

Enfermeiro

Enfcovid

03
02

04

01
01

T6cnico em
Enfermagem
Tecnico emEnfermagem
Motorista de
Ambulancia

TEfcovid
TEfcovid
Motcovid

Plantao de 24hs
Diarista(40Hs/Semana)

R$ 1.800,00

Plantao de 24hs

R$ 350,00

Diarista

(40Hs/Semana)
Plantao de 24hs
Diarista

(40Hs/Semana)

R$ 2.500,00

R$ 1.300,00

R$ 180,00
R$ 1.100,00
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02

T6cnico em
Enfermagem

TEfcovid

01

Motorista

Motcovid

02

Digitador

Digcovid

02

03

Auxiliar de Servi?os

Gerais
Vigia

ASGCovid

Vigcovid

Diarista

(40Hs/Semana)
Diarista(40Hs/Semana)
Diarista(40Hs/Semana)
Diarista

(40Hs/Semana)
Diarista(40Hs/Semana)

R$ 1.300,00
R$ 1.100,00

R$ 1.045,00
R$ 1.045,00
R$ 1.045,00

Pafagrafo dnico. As atribuig6es dos cargos ora instituidos constam da Lei Municipal
n° 297, de 22 de dezembro de 2009, a qual disp6e sobre a estrutura organizacional
do Hospital Municipal Joao Rodrigues de Souza, sem prejuizo dos novos protocolos

e recomendag6es constantemente emitidos pelas autoridades de sadde.
Art. 3°. 0 Gestor do Fundo Municipal de Satlde, 6rgao responsavel pela contratagao
de pessoal para os cargos previstos nesta Lei, devera justificar que o contrato esta
vinculado a necessidade especifica de profissionais para enfrentamento da
pandemia da COVID-19.

Art. 4°. Em razao da urgencia das contratag6es, e levando em consideraeao os
efeitos da pandemia mundial atualmente vivenciada, fica a administragao
dispensada de realizar processo de selecao pdblica para contratar os profissionais
mencionados no art. 2° desta Lei, devendo, entretanto, divulgar amplamente
chamamento pdblico, com analise curricular dos candidatos interessados.
Art. 5°. Visando ampla publicidade e garantia da observancia dos principios

norteadores da administragao pdblica, a Secretaria Municipal de Saude devefa
elaborar edital de chamamento ptlblico nas contratag6es de pessoal previstas nesta
Lei, o qual devefa conter, no mrnimo:
I -os requisitos mfnimos de habilitagao para o credenciamento;

11 -os criterios objetivos de classifica?ao dos candidatos habilitados;

Ill -as atividades a serem desempenhadas; e
lv -forma de remuneragao e hip6teses de rescisao do contrato.
Art. 6°. Os profissionais contratados na forma desta Lei atuarao no Hospital

Municipal Joao Rodrigues de Souza, nas Unidades Basicas de Sadde atualmente
instaladas, no Centro de Atendimento da COVID-19, ou em qualquer
estabelecimento de sadde tempofario que venha a ser instalado no municipio, desde
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DA INSTITUIGAO DA GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COVID

Art. 7°. Os profissionais de sadde e pessoal de apoio a servigo do Fundo Municipal
de Sadde de Santa Cruz/PE, independente do vinculo funcional, perceberao
Gratifica?ao Extraordinaria pelo exercicio em locais e servigos relacionados
exclusivamente ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 (GATE COVID), nos
seguintes valores:
Valor

Funcao
M6dico Clfnico

25% da remuneraeao-base
35% da remuneragao-base
30% da remuneraeao-base
35% da remuneragao-base

Enfermeiro
T6cnico em Enfermagem
Motorista de Ambulancia

Art.

8°.

A Gratificagao

Ex{raordinaria

pelo

exercicio

em

locais

e

servigos

relacionados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 (GATE
COVID) vigorara e sera paga apenas enquanto perdurar o estado de calamidade
pdblica decorrente da pandemia da COVID-19, nao existindo direito adquirido ao
recebimento permanente desse adicional.

Art. 9°. A parcela referente a Gratificagao Extraordinaria pelo exercicio em locais e

servigos relacionados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia da COVID-19
(GATE COVID) e temporaria, tern fins indenizat6rios e compensat6rios, nao sendo
incorpofavel aos vencimentos, sendo vedada a sua utilizagao como base de calculo

para outras vantagens, como quiquenio e/ou gratificae6es por tempo de servieo,
nem mesmo para fins previdenciarios.

Art. 10. Aos servidores nao enquadrados na classe de profissionais de sadde
(atividade-fim),
que
estejam
desempenhando
temporariamente
atividades
administrativas e de apoio relacionadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-

19, podefa ser concedida a GATE COVID, no percentual de ate 20°/o (vinte por
cento) do vencimento-base.
DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Art.11. As despesas relativas ao pagamento de pessoal das atividades da COVID19, bern como da gratificagao ora institufda, sejam de fontes pr6prias ou decorrentes
de transferencias dos governos federal ou estadual, sera dado ampla transparencia,
sendo divulgada a relagao dos profissionais e o valor percebido mensalmente.
Art.12. 0 cargo de Diretor de Enfermagem do Hospital Municipal Joao Rodrigues de
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3.200,00 (tres mil e duzentos reais), e devera ser ocupado por Enfermeiro(a)
devidamente inscrito no conselho da profissao.

Art. 13. As despesas necessarias a execugao da presente Lei serao suportadas
pelas dotag6es ongamentarias ja existentes, ficando desde logo o Poder Executivo
autorizado a suplementa-las, se necessario.
Art.14. Ficam convalidadas as contratag6es de pessoal realizadas entre 1° de julho
de 2020 ate a data de publicagao desta Lei, devendo as pr6ximas contratag6es
observarem o disposto nos arts. 40 e 5° da presente Lei.
Art. 15. Esta Lei entrafa em vigor na data da sua publicaeao, revogando-se as
disposig6es em contfario.
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Avenida 03 de Maio, no 276, Centro, Santa Cruz/PE -CEP 56.215-000
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