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DECRETO N° 023/2020 
Pium - TO, 13 DE AGOSTO DE 2020. 

Institui Ajuda de Custo Temporária aos 
servidores da saúde durante a vigência 
da calamidade de saúde pública 
decorrente do coronavirus (COVID-19) de 
acordo com a Portaria 1.666/2020 do 
Ministério da Saúde e o Decreto Municipal 
rE 011/2020, de 31 de março de 2020! 
que declarou situação de calamidade 
pública em saúde pública no município de 
Pium. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIUM-TO, DR. VALDEMIR OLIVEIRA 

BARROS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municipio de 

Pium, Constituição Federal. Constituição Estadual, e 

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde publica pela Organização 

Mundial da Saúde. decorrente da infecção humana pelo novo coranavirus (COVID-19); 

da Portaria n° 186/3M/MS, de 4 de fevereiro de 2020!  que Declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV); e a Portaria n° 

356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalizacao 

do disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO que e Município de Pium registrou oficialmente até esta data, 70 

(setenta) casos confirmados de Covid-19 (corona vitus), 

CONSIDERANDO a necessidade de envidar esforços da equipe de servidores da 

Secretaria de Saúde visando atuar na período de reconhecimento do estado de 

calamidade de saúde pública previsto no Decreto riE 011/2020; 
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DECRETA: 

Art. 1° - Fica instituida uma Ajuda de Custo Extraordinária temporária, de combate ao 

COVID-19 aos servidores que trabalhem na Fiscalização Sanitária e no serviço de 

borrifação de espaços públicos. 

Art. 2° - O valor da ajuda de custo será de RS 500,00 ménsais, que selo pagos ate o 

fim da pandemia, 

Ari 3°- A Ajuda de Custo Extraordinária não se incorpora ao vencimento do servidor 

para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer 

outras vantagens, inclusive para fins dg calculo dos proventos da aposentadoria e das 

pensões. 

Art 4° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de ajuda do governo 

federal de acordo com a Portaria 1.666/2020 do Ministério da Saúde 

Art. 160  - Este decreto em vigor a partir de 13 de agosto de 2020! revogando as 
demais disposições em contrário. 

Publique-se e Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pium-TO, em 13, de agosto de 2020 
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