
 

PROJETO DE LEI Nº 05/2021 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER 

GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES QUE 

EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE ENFRENTAMENTO, 

PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVD 19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA Prefeito Municipal de Monte Castelo, Estado de 

Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 49, Inciso III, da Lei 
Orgânica do Município submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei 
Ordinária: 

Art.1º. Fica o Prefeito Municipal de Monte Castelo autorizado a conceder de forma 

temporária e transitória, o pagamento de função gratificada aos servidores públicos municipais 
que exercem as suas funções, atribuições e atividades de forma presencial, no enfrentamento, 
prevenção e combate ao coronavírus (COVID 19), considerado como Pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde - OMS, na forma estabelecida nesta lei. 

Art.2º. A gratificação autorizada por esta lei será concedida aos servidores que integram a 

linha de frente, em contato direto com pessoas e pacientes, envolvidos na prevenção, controle e 
combate da pandemia e que estejam exercendo suas, funções, atribuições e atividades na 
Secretária Municipal de Saúde, com lotação nos respectivos órgãos ou que tenham lotação em 
outros órgãos da Estrutura Administrativa Municipal e que foram requisitados temporariamente 
para o reforço das equipes e serviços de saúde direcionados ao enfretamento da pandemia. 

Art.3º. Os servidores com direito ao recebimento da gratificação temporária e transitória 

que exercem atividades presenciais de enfrentamento, prevenção e combate ao coronavírus 
(COVID 19) serão relacionados e indicados pelos Secretário Municipal de Saúde. 

Art.4º. A gratificação de que trata esta lei, será paga aos servidores que a ela fizerem jus, 

tendo como parâmetro o salário base, fixado para o cargo no qual se encontram investidos, 
sobre o qual será aplicado e calculado o valor da gratificação no patamar e porcentual de 20% 
(vinte por cento) independentemente do cargo. 

Art.5º. A concessão da gratificação temporária e transitória de trata esta lei, será feita em 

pecúnia e terá caráter indenizatório e não será: 

I- incorporada ao vencimento, remuneração, provento ou pensão;
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II- configurada como rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição para fins 

previdenciários do servidor público; 

III- caracterizada como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; 

IV- concedida aos servidores investidos em cargos de provimento em comissão e 
confiança. 

Art.6º. O servidor que faltar por mais de 1 (um) dia, integral ou parcialmente, durante o 

mês, injustificadamente, não fará jus à concessão da gratificação. 

Parágrafo único. O pagamento da gratificação será calculado proporcionalmente 

aos dias efetivamente trabalhados, não sendo computadas, para fins de pagamento da referida 
gratificação, as faltas do servidor ainda que justificadas. 

Art.7º. A gratificação de que trata a presente lei, será concedida e formalizada mediante 

expedição de Portarias expedidas pelo Prefeito Municipal e publicadas no órgão de publicação 
oficial e o pagamento terá como limite de duração a situação de emergência em saúde pública no 
Município de Monte Castelo, relacionada à situação de pandemia causada pelo coronavírus 
(COVID 19). 

Art.8º. A gratificação temporária e transitória aos servidores será custeada com recursos 

financeiros e orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde, aprovadas para o exercício 
financeiro de 2021. 

Art.9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.10. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Monte Castelo - SC, em 12 de Fevereiro de 2021. 
 

TANIA FERNANDES MEISTER 

Presidente 
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