
 

RESOLUÇÃO SMS Nº 05, DE 22 DE JULHO DE 2020 

 

Estabelece regulamento para concessão de férias e 

licença prêmio aos servidores da Secretaria Municipal 

de Saúde durante a pandemia da COVID-19. 

  

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e 

 Considerando o Decreto Municipal nº 7.759, de 23 de março de 2020, que dispõe 

sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 Considerando a Resolução SMS nº 04/2020, de 24 de março de 2020, que 

estabelece diretrizes para o funcionamento dos serviços de saúde sob gestão municipal 

para o enfrentamento do COVID-19; 

 Considerando a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e as orientações do 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Catanduva a respeito dos 

servidores públicos municipais contratados no referido regime; 

 Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e as 

orientações do Setor de Recursos Humanos do Departamento Regional de Saúde de São 

José do Rio Preto – DRS-XV a respeito dos servidores públicos estaduais municipalizados; 

 Considerando o atual estágio epidemiológico da pandemia da COVID-19 no 

município de Catanduva, que permite a concessão de férias e licença prêmio aos servidores 

da Secretaria Municipal de Saúde de forma escalonada e organizada; 

 Considerando a necessidade de regulamentar a concessão de férias e licença 

prêmio aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde durante a pandemia da COVID-19; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer o regulamento para concessão de férias e licença prêmio aos 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde durante a pandemia da COVID-19, nos termos 

desta Resolução. 

Parágrafo Único O regulamento estabelecido nesta Resolução aplica-se aos 

serviços de saúde gerenciados pela administração direta, bem como aos serviços 

decorrentes de contratos de gestão firmados com organizações sociais de saúde, convênios 

firmados com entidades filantrópicas e demais contratos administrativos. 

Art. 2º Fica autorizado aos servidores da área da saúde que tiveram férias e/ou 

licença prêmio suspensas em razão do Art. 11 da Resolução SMS nº 04/2020, o gozo dos 

dias restantes a partir do dia 03/08/2020. 



 

 

§ 1º Os servidores enquadrados na situação do caput que tiverem interesse no gozo 

dos dias restantes, deverão protocolar solicitação no Setor de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Saúde até o dia 28/07/2020. 

§ 2º Os servidores enquadrados na situação do caput que não manifestarem 

interesse no prazo indicado, deverão aguardar nova Resolução da Secretaria Municipal de 

Saúde para solicitar o gozo dos dias restantes. 

Art. 3º Fica autorizado aos servidores da área da saúde que deram início ao 

processo de aposentadoria, o gozo de férias e/ou licença prêmio a partir do dia 03/08/2020. 

Parágrafo Único Os servidores enquadrados na situação do caput poderão 

protocolar solicitação no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde a 

qualquer momento. 

Art. 4º Fica determinado aos servidores da área da saúde contratados sob o regime 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que tiveram férias suspensas em razão do 

Art. 11 da Resolução SMS nº 04/2020, ou que tenham um segundo período aquisitivo de 

férias vencendo até 31/12/2020, o gozo dos dias restantes ou das férias vencidas a partir do 

dia 03/08/2020. 

Parágrafo Único Os servidores enquadrados na situação do caput serão 

comunicados e deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Saúde até o dia 28/07/2020 para as devidas providências administrativas. 

Art. 5º Fica determinado aos servidores públicos estaduais municipalizados, lotados 

na Secretaria Municipal de Saúde, que tenham férias vencidas ou a vencer até o dia 

02/08/2020, o gozo de tais férias a partir do dia 03/08/2020. 

Parágrafo Único Os servidores enquadrados na situação do caput serão 

comunicados e deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Saúde até o dia 28/07/2020 para as devidas providências administrativas. 

Art. 6º Os servidores que não estiverem enquadrados nas hipóteses dos artigos 

anteriores, deverão aguardar nova Resolução da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 7º As disposições desta Resolução poderão ser revistas a qualquer momento 

em razão de mudanças no cenário epidemiológico da pandemia da COVID-19. 

 

CATANDUVA, 22 DE JULHO DE 2020. 

 

RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 


