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CRESCENDO DE IVIAOS DADAS

Paraiso do TocantinsÍto 17 dê abril dê 2020

Decreto n.o 546/2020

"institui indenização pelo plantão exkaordinário e dá outras
proviências"

O PREFETTO I\íUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art.
42, rnciso lV. da Ler Orgânrca do litunicipio. assim:
Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros GhebÍeyesus informou que a
Pandemia de coronavirus 'acelera' com 100 mll casos em 4 dias e soma 300 mil inÍectâdos em quase todos os paises do
Considerando que

o DiretoÍ

globo tenestre (23 de março de 2020).
Considerando a Po(aria no 454, de 20 de Março de 2020 do MinistéÍio da Sâúde que 'declara, em todo o
território nacional, o estado de transmissão mmunitária do coronavirus (covid-19)'.
Considerando o Decreto no 6.072, de 21 de Março de 2020 do Govemo do Estado do Tocântins, que'declara
estado de calamidade pública em todo o tenitório do Estado do Tocantins afetado pela COVID-lg (novo CoÍonavirus) Codifrcâçâo Brasilerra de Desastre 1.5.1.1.0, e adota outras pÍovidências".
Considerando o Decreto n" 543/2020 de 08 de abÍil de 2020 que intensiÍica as medidas paÍa enfrentamento da
infecção humana pelo novo coÍonavirus no município de Paraiso do Tocantins-To.
Considerando que o horáÍio de funcionamento da Rede Pública de Saúde Municipale de segundaJeira a sexta-

feía das

6100 horas às 18:00 horas.

Considerando que em reunião do Comitê de Operação Emergencial foi acordado que a Rede Pública de Saúde
l\,lunicipal irá realizar atendimentos essenciais nos Ínais de semanas e Íeriados.

DECRETA:
Art.

1'

Fica autorizada excepcionalmente, pagamento de 12 horas nos Ílnais de semana e feÍiados aos profissionais de
e do Programa Mais Médicos para o Brasil, Enfermeiros e Técnicos de

saude (l\4édicos da Estratégia Saúde da Familia

Enfermagem) em funçào dos atendimenlos na Rede Pública de Saúde Municipal no período emergencial de combate a
rnfecção humana do Coronavírus (COVID-'19) a partiÍ de 01 de abril de 2020.

Art. 2'. A Secretária Gestora do Fundo Municipal de Saúde seÍá responsável poÍ expedir Íesoluçáo normativa inÍormando o
quantitativo autorizado, bem como o peÍíodo de realizaçâo, nos valores

Cargo,Função

Ord.
01

[,4édico

02

Eníermeiro

03

Técnico em EnÍermagem

a

seguir discriminados.

CâÍga Horária - Plentâo

Valor

12 Horas

R$: 600,00

'12

Horas

R$: 290,00

12 Horas

R$: 118,00

Art. 3". Este decreto em vigor na data de sua publicação
iso do Tocantins, aos dezessete (17) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vintê
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