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DECRETO Nº 25537 
 
de 23 de junho de 2008. 
 
Gratificação de Incentivo de Urgência e 
Emergência prevista no artigo 49 da Lei 
Municipal nº 6.359, de 03 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 Incentivo de Urgência e Emergência  prevista 

no artigo 49 da Lei Municipal nº 6.359/2008, tem como objetivo: 
I - valorizar e estimular o trabalho dos profissionais médicos que atuam 

no atendimento à urgência e emergência; e 
II - assegurar os recursos humanos necessários ao bom funcionamento 

das unidades de saúde, observado o seu Padrão de Lotação. 
 
Art. 2º A Gratificação de Incentivo à Urgência e Emergência será 

atribuída aos titulares da função de Médico do quadro de pessoal da Secretaria da Saúde, 
desde que, em efetivo exercício nas unidades e serviços de saúde. 

 
Art. 3º Para efeitos deste Decreto será considerado atendimento de 

urgência e emergência os atendimentos prestados nas seguintes unidades: Hospital 
Municipal de Urgências, Hospital Municipal da Criança, Policlínicas e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências - SAMU, bem como as atividades desenvolvidas no 
Plantão Controlador Municipal. (Art. 3º com redação dada pelo Decreto nº 26665/2009)

Art. 3º Para efeitos deste Decreto será considerado atendimento de 
urgência e emergência os atendimentos prestados nas seguintes unidades: Hospital 
Municipal de Urgências, Hospital Municipal da Criança, Policlínicas, Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências – SAMU e Associação Beneficente Jesus, José e Maria, 
bem como as atividades desenvolvidas no Plantão Controlador Municipal. 

 
Art. 4º A Gratificação de Incentivo de Urgência/Emergência 

corresponde ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), calculada sobre o valor da 
Referência I Grau A, da escala de vencimento da função de Médico, observada a 
respectiva carga horária. 

 
Art. 5º Caberá à Comissão a ser designada mediante Portaria do 

Secretário da Saúde, avaliar e deliberar, mensalmente, de acordo com os critérios de 
produtividade e qualidade, sobre a concessão da Gratificação de Incentivo de Urgência e 
Emergência.  

§ 1º A Comissão de Avaliação será composta por 05 (cinco) membros, 
sendo 2 (dois) representantes do Conselho Gestor. 

§ 2º A Secretaria da Saúde deverá expedir Portaria com o modelo de 
formulário de concessão da gratificação. 

 
 
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2009/26665decr.pdf
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§ 3º Para fins de pagamento da gratificação, o Gerente da Unidade 
deverá enviar o formulário de concessão para o Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria da Saúde, que dará encaminhamento ao Departamento de Recursos Humanos 
da Secretaria de Administração e Modernização para fins de pagamento. 

§ 4º A gratificação de que trata este Decreto não se aplica aos 
servidores que respondam por unidade ou serviço de saúde, nomeados em cargo em 
comissão ou designados para função de confiança ou comando.  

 
Art. 6º 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 Incentivo de Urgência e Emergência não se 
incorporará aos vencimentos a qualquer título ou pretexto, nem servirá de base para 
cálculo de qualquer indenização ou vantagem pecuniária. 

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

 
Art. 7º A Secretaria da Saúde fará o controle e acompanhamento das 

gratificações concedidas e dos servidores lotados nas unidades de saúde. 
Parágrafo único. Toda e quaisquer remoção ou transferência de 

servidor que implique em alteração no pagamento da gratificação, deverá ser comunicada 
ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração e Modernização, 
sob pena de responsabilização funcional. 

 
Art. 8º Para fins de percepção da gratificação somente serão 

considerados os dias efetivamente trabalhados. 
 
Art. 9º Os servidores que receberem a gratificação de adicional de 

plantão regulamentada no inciso I do artigo 1º do Decreto Municipal nº 25.386, de 05 de 
maio de 2008 não estarão habilitados a receberem, também, a gratificação de urgência e 
emergência, pois as gratificações não serão cumulativas. 

 
Art. 10. As despesas decorrentes com a execução do presente 

Decreto, correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, 
suplementadas se necessário. 

 
Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 23 junho de 2008. 
 
 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito do Município de Guarulhos 

 
 
 

PAULINO CAETANO DA SILVA 
Secretário de Administração e Modernização 
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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 vinte e três 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 24 de junho de 2008. 
Decreto editorado com as alterações inseridas pelo Decreto nº 26665/2009 
 

ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 25537 
 

FORMULÁRIO PARA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
NOME DO SERVIDOR:                                                                                                                               
 
CÓDIGO FUNCIONAL: 
 FUNÇÃO (informar grau e referência) 

LOTAÇÃO: 
 
CARGA HORÁRIA: 
 
CENTRO DE RESULTADO: 

HORÁRIO DE TRABALHO: 
POSSUI EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO?
SIM 
NÃO 

Declaro que tenho conhecimento do teor do Decreto Nº xxxxxxxxxx que estabelece e regulamenta  
o pagamento da Gratificação de Urgência e Emergência 
 

Guarulhos, _____ de _____________________de _______. 
 
 

____________________________________________________________________ 
ASSINATURA DO SERVIDOR 

 
PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE 

 
DE ACORDO 
AUTORIZO A INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR  DE ____/____/_____ 
   

Em, ___/___/___                                                      Em, ___/___/___ 
 
 

GERENTE DA UNIDADE DE SAÚDE                                   SECRETARIA DA SAÚDE 
Assinatura                                                                    Assinatura 

 
PARA USO DO DRH/SAM 

SETOR DE PREPARAÇÃO DE ATOS 
(SAM01.01.02.01) 

 
PROVIDENCIADA PORTARIA EM  

____/_____/_______ 
 
 

Responsável 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA DE FOLHA 
PAGAMENTO (SAM01.04.01) 

 
PR0VIDENCIADA INCLUSÃO DO EVENTO 

EM ______/______/________ 
 
 

Responsável 
 


	FORMULÁRIO PARA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

