
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 180/2021, DE 30 DE MARÇO DE 2021. 
 

 
“REDUZ O PERCENTUAL MÁXIMO PARA 
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 
PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 471/2007, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA , ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e  
 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);   
 
Considerando a Portaria nº 188/ GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);   
 
Considerando o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado 
de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas 
sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;   
 
Considerando o decreto de emergência e de calamidades pública editados pelo Poder 
Executivo Municipal;   
 
Considerando, finalmente, que nada data de hoje novas medidas de restrições foram 
aplicadas aos municípios pelo Estado do Espírito Santo, com restrições ainda maiores, bem 
como as sucessivas quedas nas arrecadações de receitas; 
 
 

DECRETA: 
  

Art. 1°. Fica limitado o pagamento da Gratificação Especial, prevista na Lei Municipal 
471/2007, de até no máximo 40% (quarenta por cento) do respectivo padrão de vencimento 
ou salário do servidor, atendidos os demais requisitos previstos na lei referida.  
 
Art. 2°. Toda solicitação administrativa que ultrapasse o percentual previsto no art. 1° será 
reputada por irregular, devolvendo-se imediatamente o processo à unidade requisitante para 
correção do pedido. 
 
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser aplicada de 
imediata na folha de pagamento do mês de abril. 

 
 PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

 

Prefeitura Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, aos 30 de março de 2021. 

 

 

 

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI 

Prefeito do Município de Sooretama 
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