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Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Damião 
Rua Juviniano Gomes de Lima, 08, Centro, CEP 58173-000 

 

 

Lei Municipal Nº 238, de 27 de julho de 2020. 
 

Cria incentivo temporário e transitório aos 
profissionais da Administração Municipal de 
Damião que trabalharem no atendimento da 
situação de pandemia do Coronavírus - COVID 
19. 
 

O PREFEITO DO DAMIÃO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Cria Incentivo Covid-19 temporário e transitório aos profissionais da 

Administração Municipal de Damião que trabalharem no atendimento da situação de pandemia do 
Coronavírus - COVID 19, alistados pela Secretária Municipal de Saúde. 

 
Parágrafo único. Será concedido Incentivo Covid-19 de que trata a presente Lei aos 

profissionais que atuarem na Secretaria Municipal de Saúde ainda que transitoriamente. 
 
Art. 2º - O Incentivo Covid-19 mensal de que trata a presente Lei poderá ser 

acumulável com outros benefícios, gratificações ou outras vantagens que já sejam percebidas pelos 
servidores. 

 
Art. 3º - Todos os profissionais ligados diretamente as atividades relacionadas a 

pandemia terão direito a perceber o Incentivo Covid-19, devidamente comprovadas pelo(a) 
Secretário(a) de Saúde do Município. 

 
Art.4º - Os servidores receberão o Incentivo Covid-19 de R$ 600,00 (Seiscentos 

Reais) independente de carga horária.  
 
Art. 5º - O Incentivo Covid-19 de que trata a presente Lei não será incorporado aos 

vencimentos dos destinatários, independentemente do regime jurídico mantido com a 
Administração Pública Municipal, nem será considerada para a apuração do cálculo do 13º salário, 
do adicional de férias, do abono pecuniário e dos benefícios previdenciários, bem como para 
apuração do cálculo de outras verbas, seja a que título for, sendo de natureza meramente 
indenizatória. 

 
Art. 6º - A duração do pagamento deste Incentivo Covid-19 perdurará enquanto 

vigente o estado de calamidade determinado pelo Decreto Legislativo Federal nº 6 de 2020. 
 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 01 de junho de 2020, revogadas todas as disposições em contrário. 
 

 
Damião-PB, 27 de julho de 2020. 

    
 
 

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 
Prefeito 


