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PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

DECRETO Nº 007/2021

Dispõe  acerca  da  prorrogação  das  contratações
temporárias  de  excepcional  interesse  público,
exclusivamente  da  área  da  saúde,  e  dá  outras
providências.
 
O  PREFEITO DO ICATU,  Estado  do  Maranhão,  no  uso  das
atribuições legais que lhe conferem o inciso VI, do artigo 65, da
Lei Orgânica Municipal e com fundamento no inciso IX do art.
37 da Constituição Federal/88 e Lei Federal n° 8.745/1993;
 
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  manutenção  do
indispensável e relevante serviço público prestado no Hospital
Municipal  de  Icatu-MA,  por  toda  a  equipe  de  saúde,  como
médicos,  enfermeiros,  técnicos  e  auxiliares  em enfermagem,
bem como todos os demais servidores de apoio, contratados
temporariamente com base na Lei Municipal nº 384/2019, e
cujos contratos foram prorrogados pelo Decreto Municipal nº
08-A/2020, de 02 de abril de 2020;
 
CONSIDERANDO o fim da vigência dos aludidos contratos no
dia  31  de  dezembro  de  2020,  conforme  Decreto  Municipal
26/2020,  publicado no dia  31 de dezembro de 2020,  o  que
poderia acarretar o encerramento das atividades prestadas no
Hospital  Municipal,  caracterizando  mácula  ao  princípio  da
continuidade do serviço público;
 
CONSIDERANDO  a  declaração  de  Emergência  de  Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020;
 
CONSIDERANDO  a  decretação  de  Emergência  em  Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção  Humana  pelo  novo  Coronavírus  (2019-nCOV),
conforme Portaria  nº  188,  de  03  de  fevereiro  de  2020,  do
Ministério da Saúde;
 
CONSIDERANDO  a  declaração  de  pandemia  pelo  novo
Coronavírus (2019-nCOV) pela OMS em 11 de março de 2020;
 
CONSIDERANDO que o crescimento do número de infectados
pelo COVID-19 é exponencial, não sendo possível esperar para
tomar providências;
 
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  reforço  de  ações  de
prevenção, diagnóstico e tratamento visando à não propagação
da COVID-19 (novo Coronavírus);

 
CONSIDERANDO  que  o  presente  Decreto  não  implica  o
preenchimento de vagas de cargos efetivos, mas o atendimento
a situação emergencial de interesse público na área da saúde;
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, ao qual cabe garantir,  mediante adoção de políticas
sociais e econômicas, a redução dos riscos de doenças e outros
agravos,  bem como o acesso universal  igualitário a ações e
serviços para sua promoção, proteção e reparação, conforme
determina o art. 196 da Constituição Federal, e;
 
CONSIDERANDO  que é dever do gestor do SUS, diante de
situação  transitória  de  excepcional  interesse  público,
implementar ações com o fim de reduzir riscos de dano à vida e
à  saúde  da  população,  como  garantia  de  continuidade  de
serviços públicos essenciais;
 
D E C R E T A: 
 
Art.  1º.  Fica  autorizada  a  prorrogação  dos  contratos
temporários dos médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares em
enfermagem, bem como demais servidores de apoio à saúde,
lotados no Hospital Municipal de Icatu, cujos contratos foram
celebrados  com  fundamento  na  autorização  contida  na  Lei
Municipal nº 384/2019 e no Decreto Municipal nº 08-A/2020, de
02 de abril de 2020.
 
Parágrafo Único: A prorrogação de que trata o caput deste
artigo terá duração máxima de 60 (sessenta) dias.
 
Art.  2º.  As  despesas  decorrentes  deste  Decreto  correrão  à
conta das dotações orçamentárias próprias.
 
Art.  3º.  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, mas seus efeitos retroagem ao dia 01 de janeiro de
2021.
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
 
Icatu/MA,  20  de  janeiro  de  2021,  Sede  do  Governo
Municipal de Icatu.
 
WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
 

Publicado por: CLEUBERTH NUNES LIMA
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