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MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - ESTADO DA BANIA 

GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI N.°  /5,  DE,»  DE MAIO DE 2020. 

"Institui ' a 	Gratificação 
Extraordinária COVID:19 a ser paga 
aos servidores públicos do Município 
de Paulo Afonso durante a vigência da 
situação emergência, na forma do 
Decreto de n°. 5.765, de 16 de Março 
de 2020." 

O P efeito Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do. Município de 
Paulo Afonso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituída a Gratificação Extraordinária COVID-
19 a ser paga aos servidores públicos do Município de Paulo 
Afonso, durante o período em que vigorar a sitUa00.,..de 
emergência decorrente da pandemia do COVID-19. 

Art. 2° - A Gratificação Extraordinária COVID-19 será paga ao 
servidor público ocupante de cargo em comissão. 

Parágrafo único - É vedado o pagamento da Gratificação 
Extraordinária COVID-19 aos servidores públicos que percebem 
remuneração mensal em forma de subsídio, na forma do art. 39, 
§ 4°, da CF. 

Art. 3° - A Gratificação Extraordinária COVID-19 será paga ao 
servidor público elencado no artigo 2° que se encontre 
exercendo sua função exclusivamente nas ações de enfrentamento 
do COVID-19, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre a 
remuneração. 

Art. 4' - Os Secretários Municipais, cujos servidores 
ocupantes de cargo em comissão se encontrem exercendo sua 
função exclusivamente nas ações de enfrentamento do COVID-19, 
para fins de percepção da Gratificação Extraordinária COVID- 
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19, deverão encaminhar correspondência interna - CI endereçada 
ao Departamento de Recursos Humanos do Município de Paulo 
Afonso, com lista contendo: 

I - nome do servidor; 
II - natureza do vínculo com a administração pública; 
III - número de CPF do servidor; 
IV - função exercida durante o enfrentamento da COVID-19 

Art. 5° - Os profissionais contratados temporariamente para 
enfrentamento do COVID -19, 	sob o Regime de Direito 
Administrativo 
	REDA, não farão jus a percepção da 

Gratificação Extraordinária COVID-19, assegurado, em todo 
caso, o pagamento do adicional por serviço extraordinário 
(hora extra) nos casos em que a prestação do serviço exceda a 
carga horária prevista no respectivo contrato. 

Art. 6° - Os servidores públicos contratados sob o Regime de 
Direito Administrativo - REDA, já integrantes do quadro de 
funcionários do Município de Paulo Afonso ao tempo da 
publicação do Decreto de n°. 5.765, de 16 de 
poderão ter seu contrato aditivado a partir de 
Secretaria a que esteja vinculado, 
de Recursos Humanos do Município de 

Março de 2020, 
solicitação da 

endereçada ao Departamento 
Paulo Afonso. 

§ 1' - O aditivo terá por objeto a alteração da cláusula 
contratual que dispõe sobre o regime de prestação do serviço, 
com a consequente adequação da remuneração para equipará-la 
aos contratos firmados exclusivamente para enfrentamento da 
pandemia do COVID-19. 

§ 2° - Somente fará jus ao aditivo contratual a que alude o 
1°, do presente artigo, os servidores realocados para 
exercerem suas funções exclusivamente nas ações de 
enfrentamento do COVID-19. 

§ 3° - O aditivo a que se refere o presente artigo será 
limitado ao prazo de vigência da situação de emergência. 
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Art. 70  - Será de responsabilidade exclusiva do Secretário 
Municipal as informações elencadas no artigo 4° e 6' da 
presente Lei, respondendo ele pessoalmente em caso de 
irregularidades no pagamento da Gratificação Extraordinária 
COVID-19 ou adicional por serviço extraordinário (hora extra), 
salvo na ocorrência de dolo ou culpa de terceiro. 

Art. 8° - As despesas para execução da presente Lei correrão 
por dotação orçamentária para custeio de pessoal das 
respectivas Secretarias Municipais. 

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo à 01 de Maio de 2020. 

Paulo Afonso - BA, 27 de maio de 2020. 

441L— 
Z BARBOSik DE DEUS. 

PREFEITO. 
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JUSTIFICATIVA. 

Como é de conhecimento notório, o mundo vem 
enfrentando um pandemia sem precedentes e de gravidade 
imensurável para saúde pública, e por consequência ao direito a 
vida. A partir dessa infeliz contaminação, em 31.01.2020, 
seguindo recomendação do Comitê de Emergência, a Organização 
Mundial de Saúde - OMS declarou o 2019-nCoV Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII). 

Trilhando no mesmo caminho da OMS, por meio da 
Portaria de n°188, de 03 de janeiro de 2020, o Ministério da 
Saúde reconheceu o Estado de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional(ESPIN). Já no dia 11.03.2020, a OMS emitiu a 
declaração da condição de transmissão pandêmica da infecção 
humana pelo COVID- 19. 

No Estado da Bahia, o Chefe do Poder Executivo 
editou o Decreto Estadual n° 19.549, de 18 de março de 2020, que 
Declara Situação de Emergência em todo o território baiano. 

No Município de Paulo Afonso a situação de 
emergência foi reconhecida por meio do Decreto de n°. 5.765, de 
16 de Março de 2020. Já no dia 08, de Abril de 2020, a Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia editou o Decreto Legislativo de 
no. 2202, reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade 
pública em nosso Município. 

Esses atos Exmos. Vereadores são hábeis a evidenciar 
a gravidade da crise pandêmica que o mundo vem enfrentando, cujas 
medidas para sua contraposição precisam ser adotadas de forma 
contínua e ininterrupta em prol da preservação da saúde pública 
de nossa população. 

A frente da execução das indispensáveis medidas de 
enfrentamento encontramos servidores públicos das mais diversas 
áreas de atuação, sobretudo os profissionais de saúde, 
verdadeiros guerreiros que colocam em risco sua própria vida como 
forma de salvaguardar a do próximo, ato de grandeza imensurável 
em tempo de terror nos centros de saúde. 
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Muitos desses profissionais, com o objetivo precípuo 
de lutar pelo direito mais sagrado do indivíduo, a vida, vem 
envidando esforços sobre-humano para garantir a integridade da 
saúde pública da coletividade, não rara as vezes se distanciando 
da família para se dedicar exclusivamente ao seu árduo labor. 

Diante do enfrentamento de uma situação de 
excepcionalidade manifesta, nada mais justo do que reconhecermos 
o direito dos servidores públicos engajados exclusivamente nessa 
luta, de perceber o adicional instituído pela presente Lei, razão 
pela qual submeto a apreciação dessa Casa a presente proposição 
legislativa. 

Paulo Afonso - BA, 27 de maio de 2020. 

PREFEITO. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

