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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N°JST-<2. DE JO DE NOVEMBRO DE 2011

Dispoe sobre a instituigao da Gratificagao
pop Produtlvldadc de Fungao Medica e da
outras ppovidencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA.
Fago sabcp que a Assembleia Lcgislativa do Estado do Amapa

aprovou e eu, nos tepmos do aptigo 107 da Constltuigao Estadual , sanciono a
seguinte lei :

Apt. 1° Fica instituida a Gratificagao por Produtividade de
Fungao Medica no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) aos medicos pertencentes
aos quadros do servigo publico efetivo do Estado do Amapa, aos servidores
medicos federais a disposigao do Estado do Amapa, bem como aos medicos
contratados por meio da modalidade contrato temporario, instituido pela Lei
Estadual n° 1.536, de 07 de abril de 2011, lotados na Secretaria de Estado da
Saude, desde que preenchidas cumulativamente as seguintes condigoes:

I - cumprimento da efetiva jornada de trabalho designada pela
Secretaria de Estado da Saude;

II - cumprimento das disposigoes do Sistema Unico de Saude;
III - cumprimento das fungoes administrativas inerentes ao

cargo, nas unidades ou organs vinculados a SESA, consistentes no
preenchimento da autorizagao de internagao hospitalar, emissao de laudo
medico e outras atividades administrativas correlatas;

IV - cumprimento dos parametros de desempenho e produtivi¬

dade a serem regulamentados por Portaria do Secretario de Estado de Saude.
Paragrafo unico. A gratificagao contida no caput deste artigo sera

concedida ao medico por cada vinculo efetivo de 20 (vinte) horas, ate o limite
de 40 (quarenta) horas.

Apt. 2° Cumpridas as condigoes estabelecidas no artigo anterior,
e para efetivo recebimento da Gratificagao por Produtividade de Fungao
Medica, o servidor de que trata o caput do artigo 1° da presente Lei sera
avaliado por Comissao de Avaliagao nomeada para tal finalidade pelo
Secretario de Estado da Saude, mediante portaria.

§ 1° A Comissao de que trata o caput deste artigo sera composta
obrigatoriamente pelos seguintes membros:

a) um representante do Conselho Regional de Medicina do
Amapa,
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b) um representante da Assessoria Tecnica da SESA;
c) um Secretario Adjunto da SESA; e
d) um representante de cada Unidade Hospitalar.
§ 2° Os criterios de avaliagao de desempenho serao previstos em

portaria expedida pelo Secretario de Estado da Saude.
§ 3° Os medicos que estiverem no exercicio de suas fungoes nas

unidades de saude municipalizadas, bem como a disposicao de outros Poderes
estatais ou orgao que nao mantem atividades vinculadas a Secretaria de
Estado da Saude, nao receberao a Gratificagao por Produtividade de Fungao
Medica.

Art. 3° A presente gratificagao, nao se incorpora aos venci-
mentos, e nao deve ser computada na concessao de ferias e decimo terceiro
salario.

Paragrafo unico. Fica vedada a concessao de outras vantagens
com identico fundamento ou finalidade.

Art. 4° A gratificagao prevista nesta Lei nao sera paga aos
medicos em licenga ou afastados para servir a outro orgao ou entidade.

Paragrafo unico. O medico afastado ou licenciado do servigo
somente sera enquadrado nesta lei, quando oficialmente reassumir o exercicio
de suas atividades funcionais no ambito da Secretaria de Estado da Saude.

Art. 5° Os efeitos financeiros decorrentes do art. 1° desta Lei
retroagem ao dia 01 de setembro de 2011.

Art. 6° As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta do
orgamento anual em vigor.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapa, JO de novembro de 2011
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