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PORTARIA SMS Nº 021.2020

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Dra. Zelma de Fatima Chaves Pessôa, no uso de suas
atribuições legais conferidas com base na delegação no Ato Municipal nº 0779/2019, publicado no
D.O.M. de 13 de agosto de 2019, com efeito a partir de 10 de agosto de 2019, e tendo em vista o
disposto no inciso III, do §1º, do artigo 1º, § 3º, do art. 2º, do Decreto nº 007/2010, de 22 de janeiro
de 2010, e

CONSIDERANDO  que em 20 de março de 2020, foi declarado que a transmissão do novo
coronavírus passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional.

CONSIDERANDO que até o dia 12/04 foram notificados 199 casos de COVID-19, SENDO 12
casos confirmados no município.

CONSIDERANDO que pode ser possível que uma pessoa se contamine ao tocar uma superfície
ou objeto que tenha o vírus e depois seja levado pelas mãos a sua boca, nariz ou possivelmente
seus olhos.

CONSIDERANDO que as evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer
viável por horas e até dias em determinadas superfícies, dependendo do tipo de material.

CONSIDERANDO que a limpeza de objetos e superfícies, seguida de desinfecção, são medidas
recomendadas para a prevenção da COVID-19 e de outras doenças respiratórias virais em
ambientes comunitários.

CONSIDERANDO que até 07 de março haviam sido notificados 456 casos de dengue, 35 de
febre de Chikungunya e 02 de Zika Vírus e que os trabalhos de combate ao mosquito Aedes
aegypti vetor das arboviroses não podem ser paralisados.

CONSIDERANDO Um déficit importante no quadro funcional de Agentes de Combates às
Endemias na rede municipal de saúde;

CONSIDERANDO A necessidade inadiável da manutenção da garantia das remunerações relativo
ao desempenho das atividades dos Agentes de Combates às Endemias nas ações de desinfecção
dos espaços públicos a ser realizados pelos ACEs, em horário diferente do seu turno de trabalho,
que serão realizados no período de abril a junho do corrente ano.

RESOLVE:

 
Art. 1°. Fica autorizado o pagamento de Plantões Extras, a serem realizados nos meses de abril a
junho de 2020, aos profissionais de nível médio dos cargos de Agente de Combate a Endemias –
ACE, sendo 15 Agentes de Combate a Endemias (ACEs) por plantão, no valor de R$ 50,72
(cinquenta reais e setenta e dois centavos) por plantão, totalizando R$760,80 (setecentos e
sessenta reais e oitenta centavos) por dia trabalhado e mensalmente R$16.737,60 (dezesseis mil
setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). Todos para uma jornada de quatro horas
diárias de trabalho.

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente artigo correrão por dotações
orçamentárias próprias.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagirão a 06 de
abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Publique-se e cumpre-se.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de maio de 2020.

Zelma de Fátima Chaves Pessôa
Secretária Municipal de Saúde


