
 

 
LEI Nº 3.958, DE 23 DE MARÇO DE 2021 

 

Dispõe sobre a criação de gratificação 

extraordinária de Combate à COVID-19, 

a ser paga aos Médicos, Enfermeiros e 

Técnicos de Enfermagem atuantes na 

Rede Municipal de Saúde, com 

atendimento direto aos Munícipes nas 

Unidades de Saúde, estando, portanto, 

expostos à contaminação pelo 

Coronavírus, no combate à pandemia 

do COVID-19, no Município de Santana 

de Parnaíba/SP. 

 

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA, Prefeito do Município de 

Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1º  Fica instituída, pelo período de 3 (três) meses, a Gratificação 

Extraordinária de Combate à COVID-19, a ser paga aos Médicos, Enfermeiros e 
Técnicos de Enfermagem atuantes na Rede Municipal de Saúde, com 
atendimento direto aos Munícipes nas Unidades de Saúde, estando, portanto, 
expostos à contaminação pelo Coronavírus, no combate à pandemia do COVID-
19, no Município de Santana de Parnaíba/SP. 

 
§1º O valor da gratificação mensal será de: 
 
I – R$ 1.100,00 (um mil e cem reais): para os Médicos; 
 
II – R$ 700,00 (setecentos reais): para os Enfermeiros; e  
 
III – R$ 500,00 (quinhentos reais) para os Técnicos de Enfermagem. 
 
§2º A Gratificação Extraordinária criada pelo caput deste artigo será paga 

por meio de folha de pagamento complementar, mediante disponibilidade 
orçamentária e financeira. 

 
§3º Terão direito à Gratificação Extraordinária: 
 
I – os Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem que estejam 

efetivamente prestando serviços, que tenham cumprido na íntegra sua carga 
horária mensal pré-fixada de serviço e que estejam potencialmente expostos ao 
contágio pelo Coronavírus (COVID-19) conforme previsto no caput deste artigo; e 

 
 



 

 
II – os Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem que tenham que 

se afastar de suas funções por ter contraído a COVID-19, através de 
comprovação por meio de exame laboratorial devidamente reconhecido. 

 
§4º Não farão jus à Gratificação Extraordinária aqueles que estejam em 

trabalho remoto ou em atividade administrativa. 
 
§5º A importância concedida a título de gratificação extraordinária não 

será incorporada aos vencimentos ou salários para nenhum efeito e não será 
considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. 

 
Art. 2º  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santana de Parnaíba, 23 de março de 2021. 

 

 

 

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA 

Prefeito Municipal 

 
 
 

Arquivada em pasta própria no local de costume na data supra. 
 
 

 
Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi 

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos 
 
 


