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DECRETO Nº 25509 
 
de 12 de junho de 2008. 
 
Dispõe sobre a Gratificação de Dedicação 
Integral e Exclusiva à Atenção Básica, prevista 
no artigo 57 da Lei Municipal nº 6.359, de 3 de 
abril de 2008. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso 

da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município de 
Guarulhos; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Gratificação de Dedicação Integral e Exclusiva à Atenção 

Básica prevista no artigo 57 da Lei Municipal nº 6.359/2008, tem como objetivo: 
I - estimular e valorizar o servidor com extensão de jornada voltada 

para a Atenção Básica; e 
II - assegurar os recursos humanos necessários ao bom funcionamento 

das unidades de saúde.  
 
Art. 2º A gratificação será concedida aos servidores e empregados 

titulares de funções com extensão de suas cargas horárias de origem para 40 (quarenta) 
horas semanais. 

§ 1º A gratificação de que trata este Decreto corresponde a 20% (vinte 
por cento) da Referência I, Grau A da respectiva função de origem. 

§ 2º Para fazer jus à gratificação, o empregado deverá firmar opção de 
dedicação integral e exclusiva, em duas vias, conforme Anexo Único. 

§ 3º Aplica-se neste Decreto para fins de procedimentos operacionais, 
o disposto nos artigos 2o e 3o do Decreto Municipal nº 25.472/2008. 

§ 4º A gratificação prevista no caput deste artigo não se aplica aos 
ocupantes de cargo em comissão ou com Gratificação de Chefia. 

 
Art. 3º O valor relativo à gratificação prevista neste Decreto não servirá 

de base para cálculo de quaisquer outras vantagens, salvo as relativas à remuneração de 
férias, abono pecuniário resultante de conversão de parte das férias e gratificação 
natalina, que será calculado com base na média dos últimos doze meses ou do período 
aquisitivo. 

§ 1º A Gratificação de Dedicação Integral e Exclusiva não se 
incorporará aos vencimentos a qualquer título ou pretexto. 

§ 2o Sobre o valor relativo à gratificação prevista neste Decreto incidirá 
todos os descontos legais previstos. 

 
Art. 4º Para fins de percepção da gratificação, serão considerados 

como de efetivo exercício: 
I - até 1 (uma) falta abonada no mês corrente;  
II - os períodos de férias, licença-prêmio, licença à gestante, licença-

paternidade, licença gala e licença-nojo; e 
III - afastamentos para participação em evento de desenvolvimento 

profissional, desde que regularmente autorizados pela Administração.  
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 Art. 5º O servidor perderá o direito à gratificação, quando no mês 
anterior ocorrer: 

I - a partir de ½ (meia) falta justificada ou injustificada;  
II - acima de 1 (um) atraso ou saída antecipada; e 
III - duas ou mais faltas, abonadas ou não. 
 
Art. 6º A Gratificação de Dedicação Integral e Exclusiva à Atenção 

Básica implica para o empregado beneficiado em vedação de exercício de outras 
atividades públicas, salvo as a seguir enumeradas, desde que realizadas fora de seu 
horário de trabalho na rede municipal de saúde: 

I - elaboração de pareceres técnicos ou científicos ou respostas a 
consultas sobre assuntos especializados; 

II - participação em bancas de concursos públicos ou de processos 
seletivos; 

III - difusão e aplicação de idéias e conhecimentos, desde que sem 
vínculo de emprego; 

IV - assistência e orientação a outros serviços públicos, visando a 
aplicação de conhecimentos técnicos ou científicos, quando autorizado pela Secretaria da 
Saúde; e 

V - participação em órgãos de consultoria ou de deliberação coletiva, 
desde que relacionada com atribuições de sua função. 

 
Art. 7º O regime de trabalho de que trata este Decreto importa para o 

empregado beneficiário, além da dedicação integral e exclusiva, na obrigação de prestar 
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, distribuídas da melhor maneira que convier ao 
serviço público municipal. 

 
Art. 8º A inobservância das proibições e limitações previstas nos 

artigos 6º e 7º deste Decreto, será apurada em processo administrativo disciplinar, 
sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei. 

 
Art. 9º O gerente da unidade deverá encaminhar à Secretaria da 

Saúde, pedido do empregado para dedicação integral e exclusiva. 
 
Art. 10.  A Secretaria da Saúde encaminhará os pedidos deferidos ao 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração e Modernização 
para as providências quanto ao ato administrativo referente à Dedicação Integral e 
Exclusiva e inserção em folha de pagamento. 

 
Art. 11. Os gerentes das unidades, sob pena de responsabilidade, são 

obrigados a cientificar à Secretaria da Saúde a ocorrência de qualquer fato que implique 
em supressão ou modificação da gratificação concedida. 

 
Art. 12. As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto 

correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se 
necessário. 
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Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Guarulhos, 12 de junho de 2008. 

 
 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito do Município de Guarulhos 

 
 
 

PAULINO CAETANO DA SILVA 
Secretário de Administração e Modernização 

 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos doze dias do mês de junho de dois mil e oito. 
 
 

HEDY MASELLI C. ALMEIDA 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
 

Publicado no Diário Oficial do Município em 13 de junho de 2008. 
 
 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 37068/2020  
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37068decr.pdf
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ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 25509 

 
TERMO DE OPÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA À ATENÇÃO BÁSICA 

NOME COMPLETO: 
 

CÓDIGO FUNCIONAL 
 
 

FUNÇÃO (informar grau e referência) 
 
 

LOTAÇÃO/LOCAL DE TRABALHO: 
 

HORÁRIO DE TRABALHO (sem extensão da jornada) 
 

CENTRO DE RESULTADO 

 
Declaro que não mantenho vinculo empregatício com qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública e que opto pela 
jornada de quarenta horas semanais em regime de dedicação integral, com percepção da respectiva gratificação e que concordo e 
aceito as condições estabelecidas. 
 

Guarulhos, ______, de ____________ de _______. 
 
 

ASSINATURA DO SERVIDOR 
 

 
AUTORIZO 

 
 
 

SECRETARIA DA SAÚDE 
 

PARA USO DO DRH/SAM 
Seção Administrativa de 

Admissão e Cadastro 
(SAM01.05.01) 

 
ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL A PARTIR 
DE 

 
_______/______/_______ 

Conforme Portaria nº 
________ 

 
_______________________ 

RESPONSÁVEL PELA 
ALTERAÇÃO 

Seção Administrativa de 
Apuração de Frequência 

(SAM01.05.02) 
 

JORNADA DE TRABALHO 
ALTERADA A PARTIR DE 

 
_______/_______/______ 

 
 

_______________________
RESPONSÁVEL PELA 

ALTERAÇÃO 

Seção Administrativa de Folha Pagamento (SAM01.04.01) 
 
 

REALIZADA INCLUSÃO DO EVENTO 
 

_______/_______/_____ 
 
 

______________________ 
RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO 
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