
 

 

DECRETO N.º 117/2020 

DATA: 08/05/2020 

 

Súmula: Dispõe sobre o pagamento de Adicional de 

Insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Endemias do Município de Pinhão-PR, em razão 

das alterações atuais ocasionadas pela pandemia COVID-19, e 

dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e;  

Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 

2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;  

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

em fevereiro de 2020;  

Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde 

em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública 

de Importância Internacional (ESPII);  

Considerando a classificação pela Organização Mundial de 

Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID19;  

Considerando o Decreto Municipal 071/2020 de 17 de março de 

2020;  

Considerando o Decreto Municipal 071/2020 de 17 de março de 

2020;  

Considerando o Decreto Municipal 090/2020 de 07 de abril de 

2020;  

Considerando o agravamento da pandemia, com o aumento do 

número de casos confirmados e mortes no país;  

 

Decreta: 
Art. 1°. Acrescenta Inciso III ao artigo 2° do Decreto nº 87/2020, 

com a seguinte redação: 

III - 20% (vinte por cento) sobre a base de cálculo, a partir de 04 de 

maio de 2020, para os profissionais vinculados as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, lotados nos cargos de Agente 

Comunitário de Saúde e Agente de Endemias, desde que estejam desempenhando os trabalhos relacionados ao seu cargo. 

Art. 2º. As medidas previstas neste Decreto perdurarão por 

tempo indeterminado e poderão sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico, mantidas 

as disposições anteriores não contrárias no presente. 

Art. 3°. Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas 

as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 

Paraná, em 08 de Maio de 2020.                                                                                  

 


