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DECRETO Nº. 089/2020. 

 

“DISPÕE SOBRE A ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 
VALDINEI JOSÉ FERREIRA, Prefeito Municipal de Trairão, Estado do 

Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e os artigos 

46, § 2º, 139, 147, 148, II e III, 158, § 4º e 159 da Lei Orgânica do 

Município de Trairão; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe 

sobre as medidas de enfrentamento da emergência pública de 

importância internacional do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 059/2020 que reconhece o 

Estado de Calamidade Pública no Município de Trairão; 

 

CONSIDERANDO que as restrições e medidas preventivas contra a 

disseminação da COVID-19, impossibilitaram a realização do Festival 

Arraiarão, bem como outros eventos culturais, causando impacto 

negativo à economia local; 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º ANTECIPAR, excepcionalmente, no exercício de 2020, o pagamento do 13º 

(décimo terceiro) salário, aos servidores públicos municipais, nas condições e prazos 

previstos neste Decreto. 

 

Art. 2º O pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, aos servidores efetivos, será 

realizado conforme a sequência abaixo descrita: 

 

I. 10 de agosto – aniversariantes dos meses de janeiro a março 

II.10 de setembro – aniversariantes dos meses de abril a junho 

III.10 de outubro – aniversariantes dos meses de julho a setembro 

IV.10 de novembro – aniversariantes dos meses de outubro a dezembro 

 

Parágrafo único. Aos servidores que já receberam a primeira parcela do 13º (décimo 

terceiro) salário será pago somente o valor remanescente, correspondente a segunda 

parcela. 
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Artigo 3º O pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, aos servidores temporários, 

será realizado até o dia 20 de dezembro ou, em caso de rescisão, no momento de sua 

formalização. 

 

Art. 4º Na hipótese de exoneração ou demissão de servidor que tiver recebido 

antecipadamente o 13º (décimo terceiro) salário, será efetuada a eventual 

compensação, com base no valor do mês em que ocorrer o evento, entre o que foi 

recebido e os vencimentos, salários ou remuneração a que o servidor faz jus. 

 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRÃO, Estado do Pará, em 05 de 

agosto de 2020. 

 

 

VALDINEI JOSÉ FERREIRA 

Prefeito Municipal de Trairão 

 

 

 

Publicado na Secretaria, na data supra. 
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