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LEI Nº 2600/2020, DE 21 DE AGOSTO DE 2020 

 

Cria bonificação pecuniária de caráter transitório para os servidores 

lotados na Saúde e Assistência Social da linha de frente do combate à 

pandemia da COVID-19. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso de suas atribuições legais vem 

respeitosamente apresentar o presente projeto de lei: 

 

Art. 1º. Fica estabelecida a implantação de abono pecuniário destinado à retribuição pelo trabalho 

de combate à pandemia da COVID-19 aos servidores do Sistema Único de Saúde e Sistema Único 

de Assistência Social do município de Parelhas. 

 

Parágrafo único. Este abono será de caráter transitório e improrrogável e será pago no contracheque 

do servidor que possua direito à retribuição. 

 

Art. 2º. Será atribuído o valor de 3 (três) parcelas mensais de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por 

servidor como forma de retribuição ao trabalho desempenhado no combate à pandemia da COVID-

19. 

 

Art. 3º. Como critérios para recebimento do abono, ficam fixados: 

 

I - Ser servidor lotado pertencente ao Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência 

Social do município de Parelhas; 

 

II - Estar desempenhando atividade relacionada ao combate à pandemia da COVID-19; 

 

Parágrafo único. A lista com os nomes dos servidores contemplados deverá ser elaborada por 

comissão formada exclusivamente para este fim e escolhida dentre os servidores efetivos do 

município e instituída por ato oficial do prefeito. 

 

Art. 4º. Este abono não será incorporado à remuneração para nenhum fim e não constituirá a base de 

cálculo de qualquer outra vantagem, bem como não incidirá sob férias e 13º salário. 

 

Art. 5º. Os servidores afastados, cedidos ou permutados bem como os que estejam em regime de 

trabalho remoto/home office não farão jus ao pagamento do abono. 

 

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas oriundas dos 

repasses federais estabelecidos para o combate à pandemia da COVID-19. 

 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Parelhas/RN, 21 de agosto de 2020. 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 


