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Caro(a) Profissional,
Seja bem-vindo (a) a Secretaria Municipal da Saúde/Instituto Dr. José Frota!
A Coordenadoria de Gestão de Pessoas e o Núcleo de Pessoal (IJF) felicitam àqueles que desempenham
atividade fundamental e tecem cuidadosamente a execução vital de apoio assistencial aos pacientes
assistidos pelas unidades de saúde do município de Fortaleza, que executam trabalho de eficiência e suma
relevância na assistência frente à pandemia da COVID- 19 ocasionada pelo novo Corona Vírus (SARS-CoV2), que assola a humanidade em nossa capital, nosso estado, nosso país e o mundo.
Vivenciamos um período de muitos desafios, desde o final de 2019, quando o mundo entrou numa corrida
contra o tempo para aplacar a propagação do Coronavírus, que segue sendo estudada pelos cientistas.
Em conjunto com toda a sociedade, a Prefeitura Municipal de Fortaleza continua a travar, com o apoio de
todos os profissionais da saúde, luta incessante no combate à pandemia, onde atualmente contamos com 04
hospitais da rede municipal com leitos de internação específicos para tratamento de pacientes acometidos de
COVID – 19:


Hospital e Maternidade dra. Zilda Arns Neumann – Hospital da Mulher



Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter – Gonzaguinha do José Walter



Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará – Gonzaguinha da Barra do Ceará



Instituto Dr. José Frota – IJF

A Prefeitura Municipal de Fortaleza segue firme na luta contra o novo Coronavírus, parabenizando a todos os
profissionais da saúde por seu papel essencial na travessia desse momento juntos.

Obrigada por sua participação!
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Apresentação
O credenciamento é processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública
convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários,
se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados.
O Credenciamento por meio do Edital nº 12/2021 visa à formação de cadastro para Profissionais para a
Prestação de Serviços de Saúde exclusivamente, nas Unidades de Saúde municipais que tenham leitos
destinados ao atendimento específico de pacientes acometidos pela COVID-19, vinculadas à Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) e ao Instituto Dr. José Frota (IJF).
Este Manual tem como objetivo orientar os profissionais do Credenciamento da área de saúde para atuarem
na assistência, prevenção e combate à pandemia da Covid-19 no Município de Fortaleza, o que não se
sobrepõe ao Edital de Credenciamento.
Informações Importantes


O Termo de Credenciamento firmado não gerará vínculo empregatício;



O início das atividades dar-se-á após a assinatura do Termo de Credenciamento;



O credenciado deverá ter disponibilidade de cumprimento de escala conforme necessidade do serviço;



Fica vedada a participação e contratação de profissionais pertencentes ao grupo de pessoas
consideradas vulneráveis frente à COVID-19;



O Credenciado se obriga a comunicar à SMS e IJF, por escrito, qualquer alteração que porventura
ocorrerem em relação às informações prestadas no ato da inscrição e nos documentos apresentados
por ocasião de sua habilitação, a SMS e IJF se reservam ao direito de suspender o Credenciado até a
regularização do cadastro;



O Termo de Credenciamento possui vigência de 180 dias, limitada até 31 de dezembro 2021 ou
enquanto estiverem leitos destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes acometidos de
COVID-19 ou enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública no município de
Fortaleza;

Rua Barão do Rio Branco  Centro  CEP 60025-060  Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3452-1786



Por se tratar de procedimento de caráter emergencial, os habilitados convocados para assinatura do
Termo de Credenciamento deverão fazê-lo dentro do prazo previsto, sob pena de serem
automaticamente excluídos do Credenciamento;



Fica vedada ao Credenciado a subcontratação dos serviços objeto do presente;



O credenciamento poderá laborar até 14 plantões mensais.



O processo de pagamento será regulamentado por meio de Portaria.

Atenção!
A documentação solicitada é fundamental para efetivação do processo de pagamento. Preencha os
itens atentamente e corretamente e não deixe de entregar qualquer documento solicitado. Assim, os
processos poderão ser tramitados de forma muito mais célere.
Documentação


Preenchimento correto do formulário: https://forms.gle/YQBJz7C1cJRQjc4C6



Os documentos enviados deverão ser nítidos, sem rasuras e/ou tortos, em formato pdf;



A assinatura do credenciado deverá corresponder ao documento de identificação com foto;



Seguir a ordem correta dos documentos.
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LISTA DE DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIADO:
1. Requerimento padronizado (Anexo II);
2. PDF do RG/CPF ou CNH;
3. Termo de credenciamento;
4. Comprovante de residência atualizado, com vigência máxima de 03 (três) meses;
5. Comprovante de dados bancários da CONTA CORRENTE do Banco Bradesco S/A; não podendo ser
conta salário e nem conta poupança.
6. Cópia da Carteira Profissional de Trabalho contendo o número de Inscrição do Trabalhado (NIT);
7. Frequência eletrônica assinada digitalmente pelo chefe imediato da unidade;
8. Certidão Negativa de Débitos Municipais (SEFIN) com confirmação da validação/autenticidade da
unidade a qual presta serviço;
9. Certidão Negativa de Débitos Estaduais (SEFAZ) com confirmação da validação/autenticidade da
unidade a qual presta serviço;
10. Certidão

Negativa

de

Débitos

Federais

(Ministério

da

Fazenda)

com

confirmação

da

validação/autenticidade da unidade a qual presta serviço;
11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) com confirmação da validação/autenticidade da
unidade a qual presta serviço;
12. Contra cheque de outro vinculo do mesmo mês da prestação dos serviços credenciados.
13. Certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido,
últimos dois

anos, da

nos

Justiça Federal

(http://www.jfce.jus.br/jfce/certidaointer/emissaocertidao.aspx);
14. Certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos
últimos dois anos, da Justiça Estadual (http://www4.tjce.jus.br/siscertidao/);
15. Carteira Reservista;
16. Comprovação de quitação com as obrigações perante a Justiça Eleitoral, para ambos os sexos, e com
o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
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Abertura do Processo de Pagamento
A documentação para o processo de pagamento dos profissionais se dará através do Link:
https://spuvirtual.sepog.fortaleza.ce.gov.br/.
Informamos que a solicitação mensal de pagamento será requerida pelo profissional, sendo unicamente de
sua responsabilidade.

Dos descontos Retidos na Fonte
Serão retidos na Fonte, ou seja, serão descontados: os Impostos de forma mensal e diretamente no valor
recebido pelo credenciado.
Os Impostos que serão retidos são:


ISS



INSS



IRPF (tabela progressiva)

Tabelas valores do Plantão de 12 horas
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Exemplo 01
Cargo de Técnico de Enfermagem
Uma profissional prestou serviços no Hospital da Mulher, na Enfermaria COVID-19, no mês de julho de 2021,
com a seguinte escala (Escala meramente ilustrativa):
Dias
01, 05, 09, 13, 17, 21, 25 e 29
03, 10, 12 e 27

Quantidade
de Plantões Valor Unitário
Diurnos
8

R$

258,17

Turno
Diurno
Noturno

Valor Total de Quantidade
Valor
Plantões
de Plantões
Unitário
Diurnos
Noturnos
R$ 2.065,36

4

309,8

Valor Total
Plantões
Noturnos
R$

de

1.239,20

Total Bruto
(Antes dos
descontos)
R$ 3.304,56
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Link úteis:


Certidão

Negativa

de

Débitos

Federais

(Ministério

da

Fazenda)

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICer
tidao.asp?tipo=2


Certidão

Negativa

de

Débitos

Estaduais

(SEFAZ

Ceará)

https://internet-

consultapublica.apps.sefaz.ce.gov.br/certidaonegativa/preparar- consultar


Certidão

Negativa

de

Débitos

Municipais

(SEFIN

Fortaleza)

https://grpfor.sefin.fortaleza.ce.gov.br/grpfor/pagesPublic/certidoes/emitirCertidao.sea
m?tipoCertidao=6&cid=21715


Comprovação

de

quitação

com

as

obrigações

perante

a

Justiça

Eleitoral

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


Certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos
últimos dois anos, da Justiça Estadual. (http://www4.tjce.jus.br/siscertidao/)



Certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos
últimos dois anos, da Justiça Federal (http://www.jfce.jus.br/jfce/certidaointer/emissaocertidao.aspx)

Canais de Atendimento
Telefone Institucional SMS (exclusivamente para atendimento aos credenciados)
85 985632618
Email Institucional SMS (exclusivamente para atendimento aos credenciados)
credenciamento.saude@sms.fortaleza.ce.gov.br
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