
  
 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
  MUNICIPIO DE GRANITO 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
   Fone: (87) 3880-1156 Fax: 38801172 

Av. José Saraiva Xavier, n° 90 – Centro 
Granito – PE CEP: 56160-000 

CNPJ: 11.040.888/0001-02 
1/3 

DECRETO MUNICIPAL Nº 006 DE 19 DE MARÇO DE 2021 

Autoriza a contratação temporária de 

07 (SETE) profissionais técnicos de 

enfermagem e 01 (um) Agente 

Comunitário de Saúde, bem como 

autoriza a contratação temporária de 

13 (TREZE) profissionais da 

Educação, para atender a necessidade 

de dar continuidade na oferta do ensino 

educacional da rede pública de ensino 

e o excepcional interesse público 

relacionada à emergência em saúde 

pública decorrente do novo 

coronavírus (covid-19). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANITO, Estado de Pernambuco, no uso 

de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 70 da Lei Orgânica do 

Município, 

CONSIDERANDO o Ofício nº 17/SMS/2021, de 2 de março de 2021, e o Ofício 

SME n.º 022/2021, de 1º de março de 2021, que versam sobre pedido de autorização por 

parte das Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Município de Granito-PE para 

a realização de processo de Seleção Pública Simplificada, a fim de contratar 

temporariamente 07 (SETE) profissionais técnicos de enfermagem e 01 (um) Agente 

Comunitário de Saúde e 13 (treze) profissionais de Educação; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a decretação de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), 

conforme Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a declaração da OMS, em 11 de março de 2020, de que o novo 

coronavírus, chamado de Sars-Cov-2, acarretou uma situação de pandemia em âmbito 

mundial; 

CONSIDERANDO a declaração de situação anormal, caracterizada como 

“Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 49.959, de 16 de dezembro de 2020, 

que decretou situação de calamidade pública em todo o Estado de Pernambuco; 
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CONSIDERANDO o Decreto 001, de 1º de janeiro de 2021, que declara situação 

anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Município 

de Granito, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de reforço de ações de prevenção, diagnóstico 

e tratamento visando a não propagação do Novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o presente Decreto não implica o preenchimento de vagas 

de cargos efetivos, mas o atendimento a situação emergencial de interesse público; 

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 e igualitário a ações e serviços 

para sua promoção, proteção e reparação, conforme determina o art. 196 da Constituição 

Federal; 

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; 

CONSIDERANDO que a Educação, enquanto serviço público essencial, é direito 

de todos e dever do Estado ao qual cabe garantir, de forma continuada e ininterrupta, o 

oferecimento do ensino obrigatório de forma regular e eficiente; 

CONSIDERANDO que é dever do gestor de Educação, diante de situação 

transitória de excepcional interesse público, implementar ações com o fim de ofertar de 

forma perene à população educação de qualidade e garantir a continuidade de serviços 

públicos essenciais; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, na Lei 

Municipal nº 36, de 05 de março de 1993; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade dos serviços públicos pelo 

tempo hábil à realização do concurso público municipal. 

Faz saber que DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizada a contratação por prazo determinado de 07 (SETE) profissionais 

técnicos de enfermagem e 01 (um) Agente Comunitário de Saúde, distribuídos na forma 

do edital e dos anexos da seleção a ser aberta, para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público relacionada à emergência em saúde pública decorrente do 

novo coronavírus (COVID 19). 

https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/decreto/2020/3351/33511/decreto-n-33511-2020-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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Art. 2º Fica autorizada a contratação por prazo determinado de 13 (treze) profissionais 

de educação, distribuídos na forma do edital e dos anexos da seleção a ser aberta, para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público relacionada à 

continuidade do oferecimento dos serviços públicos essenciais de educação pública. 

 

Art. 3º Os contratos temporários decorrentes do presente Decreto serão regidos pela Lei 

Municipal nº 036, de 05 de março de 1993, e o disposto no art. 37, IX, da Constituição 

Federal, e terão vigência máxima de 12 meses, sendo vedada a prorrogação ou renovação 

do contrato. 

 

§ 1º Finda a necessidade temporária que justificou a contratação ou presente qualquer das 

hipóteses elencadas na Lei Municipal nº 036, de 05 de março de 1993, os contratos serão 

rescindidos de imediato, independente de indenizações. 

 

Art. 4º As contratações previstas no Art. 1º e Art. 2º dar-se-ão através dos candidatos 

aprovados na Seleção Pública Simplificada homologada, observada a ordem de 

classificação. 

 

§ 1º No que tange à contratação prevista no Art. 1º, não será permitida a participação no 

processo seletivo de candidatos com mais de 60 anos de idade, gestantes, lactantes ou que 

se enquadrem em outro grupo de risco de aumento de mortalidade do Coronavírus 

(COVID-19). 

 

§ 2º Para fins de comprovação de que não se enquadra como grupo de risco, o candidato 

deverá encaminhar Declaração, constante em anexo no processo de seleção, assinada 

quando da admissão no cargo destinado a profissionais de saúde. 

 

Art. 5º As atribuições, remuneração mensal, carga horária e os requisitos para a 

contratação constam nos anexos presente na respectiva seleção que por ventura vier a ser 

aberta. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8°. Ficam revogados as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal Granito, 19 de março de 2021. 

 

João Bosco Lacerda de Alencar 

Prefeito de Granito 


