
 

 
 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 
Poder Executivo 

 

Página 1 de 2 

 

LEI Nº 3.623, DE 27 DE MAIO DE 2021 

 

Cria gratificação para os servidores públicos que estão na 

linha de frente do combate ao novo coronavírus - COVID 19. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS 

 

  Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte 

lei: 

 

  Art. 1º Fica criado no âmbito do Município de Morrinhos a gratificação 

COVID, para os profissionais de saúde pública efetivos e comissionados que estejam 

atuando diretamente no enfrentamento ao novo coronavírus / COVID 19.  

  § 1º Para os profissionais lotados no Hospital Municipal de Morrinhos, 

que atuam na área de isolamento do COVID 19, a gratificação será de R$ 300,00 

(trezentos reais) por mês. 

  § 2º Para os profissionais lotados no SAMU, bem como para os 

motoristas de ambulância do Município que estejam na linha de frente do 

enfrentamento ao COVID, a gratificação será de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês. 

  § 3º Para os demais servidores efetivos e comissionados da área da 

saúde, bem como os servidores efetivos e comissionados de outros órgãos 

administrativos que estejam diretamente ligados ao enfrentamento da COVID 19 na 

área de saúde, a gratificação será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).  

  Art. 2º A gratificação descrita no art. 1º será devida até o dia 30 de 

junho de 2021, cessando de pleno direito ao seu término. 

  Art. 3º A despesa de que trata esta lei correrá à conta das seguintes 

dotações orçamentárias de 2021: 

Servidores efetivos  

Função Subfunção Programa Atividade  Elemento de Despesa Fonte 

10 302 0090 2384 3.1.90.11.03 114 

Valor: R$............................................................................................................................................................181.350,00 
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Servidores comissionados 

Função Subfunção Programa Atividade  Elemento de Despesa Fonte 

10 302 0090 2575 3.1.90.11.05 114 

Valor: R$......................................................................................................................................................................46.800,00 

 

  Art. 4º O impacto orçamentário financeiro vai em anexo a esta Lei, 

sendo parte integrante dela.  

 

  Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos a partir do dia 1º (primeiro) de abril de 2021. 

 

Morrinhos, 27 de maio de 2021; 175º de Fundação e 137º de Emancipação. 

 

 
JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 

=Prefeito= 
 
 

ERNANI CAETANO DA SILVA 
=Secretário de Administração= 

 
 
José Ricardo Mendonça 
Emerson Martins Cardoso 
Júlio César de Oliveira Costa 

 


