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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

GABINETE DA PREFEITA
Construindo novos caminhos

Adm. 207 7/2020

LEI N° 160/2020, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.

"Institui Indenização Extraordinária aos
Profissionais da Linha Frente de Combate à
Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19),
e da Outras Providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com incisos I e III, do Art. 64 da Lei Orgânica do Município de São
Miguel do Tocantins,

»

Faz saber que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins, aprovou e eu sanciono a presente l .ei:

Art. 1° - Fica instituída a indenização extraordinária de combate à pandemia do COVID-19, atribuível,
durante o estado de calamidade pública decretado no município de São Miguel do Tocantins/TO, aos
servidores públicos que, vinculados a unidades da Secretaria Municipal de Saúde, estejam desempenhado
suas atividades nas unidades básicas de saúde, barreiras sanitárias e aqueles que, comprovadamente,
laborem em contato direto com os pacientes em tratamento do Coronavirus COVID-19.

Parágrafo Único - A indenização extraordinária instituída por este artigo terá o valor máximo de 300,00
(trezentos reais).

Art. 2° - O valor de que trata o § único do art. 1°, será regulamentado por Decreto expedido pelo Executivo
Municipal, imediato após sanção e publicação desta Lei.

Art. 3° - Os servidores públicos que, abrangidos por esta lei, eventualmente forem acometidos pelo
Coronavirus COVID-19, continuarão a fazer jus ao recebimento da indenização de que trata o artigo 1°,
enquanto durar o afastamento das atividades laborais para tratamento da doença, conforme protocolos
vigentes.

Art. 4° - A indenização de que trata esta Lei não se incorpora, em qualquer hipótese, à remuneração ou base
de cálculo para pagamento de benefício previdenciário ou qualquer outra vantagem, não incidindo sobre o
13° salário e férias.

Art. 5° - Incumbe a Secretaria Municipal de Saúde baixar os atos necessários ao cumprimento do disposto
nesta lei.

Art. 6° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentaria especifica.

Art. 7°- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de
2020.

Art. 8°- Revogada as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS,
aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2020.

ELÍSANGELA ALVES CARVALHO SOUSA
Prefeita Municipal
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