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Lei Municipal nº 833-2020 de 28 de Julho de 2020 

 

“Autoriza o Poder Executivo a criar verba 

indenizatória aos servidores públicos que estão 

atuando na linha de frente ao enfrentamento ao 

COVD/19 em Novo São Joaquim/MT e a 

indenização excepcional dos profissionais de 

saúde contratados temporariamente em regime de 

plantão/especial quando afastados do serviço em 

razão de contaminação com COVID-19, lotados 

na Secretaria de Saúde Municipal e dá outras 

providências”. 

 

 ANTONIO AUGUSTO JORDÃO, Prefeito Municipal de Novo São Joaquim, Mato 

Grosso, após aprovação do Projeto de Lei nº 08/2020 pela Câmara Municipal de Novo 

São Joaquim, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais sanciona a seguinte Lei 

Ordinária: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVD-19, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser paga aos servidores públicos efetivos, 

comissionados e contratados temporariamente, lotados nas unidades hospitalares, 

ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, 

que estejam efetivamente prestando serviços e potencialmente expostos ao contágio pelo 

Coronavirus – COVID-19, no exercício dos cargos de enfermeira(o), técnicos de 

enfermagem, bioquímica(a), biomédica(o), fisioterapeuta. 

 

Parágrafo Único. O valor da indenização de que trata o caput será pago mensalmente, 

pelo restante do prazo que perdurar o estado de Calamidade Pública previsto no Decreto 

Estadual nº 424 de 25 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto Estadual 523 de 16 de 

junho de 2020, referendado pelo Decreto Municipal nº 21/2020 de 16 de abril de 2020, 

não ultrapassando a data limite de 31 de dezembro de 2020. 

 

Art. 2º. Art. 1º. Fica instituída a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à 

COVD-19, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)   a ser paga aos servidores 

públicos efetivos, comissionados e contratados temporariamente, lotados nas unidades 

hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de 

Saúde – SUS, que estejam efetivamente prestando serviços e potencialmente expostos ao 

contágio pelo Coronavirus – COVID-19, no exercício dos cargos de guarda, 

recepcionista, serviços gerais (faxina), cozinheira(o), auxiliar de laboratório, lavanderia, 

motoristas e vigilância sanitária. 
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Parágrafo Único. O valor da indenização de que trata o caput será pago mensalmente, 

pelo restante do prazo que perdurar o estado de Calamidade Pública previsto no Decreto 

Estadual nº 424 de 25 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto Estadual 523 de 16 de 

junho de 2020, referendado pelo Decreto Municipal nº 21/2020 de 16 de abril de 2020, 

não ultrapassando a data limite de 31 de dezembro de 2020. 

  

Art. 3º O valor recebido a titulo de Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à 

COVD-19 não se incorpora ao subsidio ou remuneração para nenhum efeito e não poderá 

ser utilizada como base de calculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de 

calculo dos proventos da aposentadoria e de pensões. 

 

Art. 4º. Os profissionais de saúde contratados temporariamente em regime de trabalho, 

que necessitem ser afastados de suas atividades em razão da contaminação pelo 

Coronavirus (COVID-19) terão direito, por 14 (quatorze) dias do afastamento, ao 

recebimento da verba indenizatória relativa ao mesmo numero de dias trabalhados que 

realizaram nos 14 (quatorze) dias anteriores à contaminação. 

 

§1º. O direito que trata o caput será reconhecido apenas pelo restante do prazo que 

perdurar o estado de calamidade publica, ou até 31 de dezembro de 2020. 

 

§2º. O valor recebido na forma do caput tem natureza indenizatória, não se incorporando 

à remuneração para nenhum efeito e não poderá ser utilizada como base de calculo para 

quaisquer outra vantagem, inclusive para calculo de proventos da aposentaria e de 

pensões. 

 

Art. 5º. Sem prejuízo aos anexos da Lei Municipal nº 718/2015, fica criada diária 

extraordinária para motoristas e enfermagens no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

quando forem prestar seus serviços em urgências e emergências para deslocamento de 

pacientes contaminados com COVID-19 para outras localidades, inclusive capital e fora 

do estado. 

 

Paragrafo Único. O direito que trata o caput será reconhecido apenas pelo restante do 

prazo que perdurar o estado de calamidade publica previsto no Decreto Estadual nº 424 

de 25 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto Estadual 523 de 16 de junho de 2020, 

referendado pelo Decreto Municipal nº 21/2020 de 16 de abril de 2020, não ultrapassando 

a data limite de 31 de dezembro de 2020. 

 

Art.6º. A Secretaria de Administração poderá expedir normas complementares que se 

fizerem necessárias para o cumprimento desta lei. 
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Art. 7º Fica autorizada a abertura de credito orçamentário para fazer frente às despesas 

necessárias ao cumprimento desta lei. 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor em 01 de Agosto de 2020. 

Gabinete do Prefeito Municipal., 28 de Julho de 2020 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 

 

 

 

Antonio Augusto Jordão 

Prefeito Municipal 
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