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Decreto nº 008/2021 

 

 

Ementa: Suspende a concessão 

da gratificação estabelecida na 

Lei Municipal n° 1.085, de 26 de 

maio de 2020, na forma do 

respectivo art. 7º e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDADO, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

 CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.085/2020 criou 

gratificação temporária e transitória aos servidores da Secretaria de 

Saúde que trabalharem no atendimento da situação de pandemia 

do Coronavírus - COVID 19, estabelecendo, dentre outras questões: 

 

Art. 4º Os servidores que trabalharem no 

atendimento da situação de pandemia do 

Coronavírus - COVID 19 receberão a gratificação 

de que trata o 

art. 1º, nos seguintes percentuais, aplicados sobre o 

vencimento base: 

I – Médicos – 10% (dez por cento); 

II – Demais categorias - 15% (quinze por cento). 

 

 CONSIDERANDO que desde a implementação da Lei o 

Município, com o apoio do Governo Federal, vem custeando a 

gratificação em foco; 

 

 CONSIDERANDO que os recursos antes recebidos do Governo 

Federal cessaram, não tendo o Município mais capacidade financeira 

de pagar referida gratificação aos profissionais que, conforme a 

legislação em tela, fazem jus ao seu recebimento; 

 

 CONSIDERANDO que 266 servidores são beneficiários da 

gratificação, variando entre médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, entre tantos outros, representando um impacto 

financeiro na ordem de R$ 63.559,79. 
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 CONSIDERANDO que a limitação de recursos, sem um apoio 

efetivo dos Governos Federal e/ou Estadual inviabiliza a continuidade 

do pagamento da gratificação; 

 

 CONSIDERANDO que a continuidade da situação levará o 

Município ao estado de mora e de devedora de profissionais da 

saúde, que não receberão integralmente os créditos que lhes forem 

devidos; 

 

 Considerando que o art. 7º da Lei preconiza que “a gratificação 

de que trata essa lei, terá duração enquanto durar a pandemia do 

COVID-19, cessando por ato Poder Executivo”, 

 

 Resolve: 

 

 Art. 1º. Suspender o pagamento da gratificação estabelecida 

pela Lei Municipal n° 1.085, de 26 de maio de 2020, até decretação 

em sentido contrário. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em sentido contrário. 

 

 

 

 

Condado-PE, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cassiano da Silva 

Prefeito 


