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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

"Deus seja Louvado" 

 

PROJETO DE LEI 

Autoriza o Poder Executivo a manter o 
pagamento da remuneração média dos 
profissionais de saúde em caso de 
afastamento de suas atividades para 
tratamento de saúde por contaminação por 
COVID-19. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas 
atribuições: 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a manter e/ou complementar remuneração 
percebida nos últimos 12 (doze) meses pelos profissionais de saúde do município de Vila Velha 
em caso de afastamento de suas atividades para tratamento de saúde por contaminação por 
COVID-19. 

Parágrafo único. A remuneração média percebida pelos profissionais que menciona o caput 
engloba todos os adicionais percebidos enquanto em atividade, dentre os quais produtividade, 
função gratificada e outros, que deverão ser pagos enquanto perdurar o afastamento. 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do 
Orçamento Municipal. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha - ES, 13 de abril de 2020. 
 
 
 
 

ANADELSO PEREIRA 
VEREADOR. 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Aclamados pelos inúmeros atos de heroísmos decorrentes de ações no combate a 

esta Síndrome Gripal, causada por COVID-19, os profissionais da área de saúde 

enfrentam dia a dia os perigos da profissão e continuam atuando na linha de frente 

em Unidades de Saúde, hospitais, clínicas e serviços de emergência, no âmbito 

público e privado, levando-se em consideração todas as áreas que servem de 

estruturas básicas para o desenvolvimento de tais ações.  

Devido á proximidade com os pacientes e todas as circunstancias que envolvem os 

procedimentos relativos ao enfrentamento da doença e a precariedade no 

fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), estes profissionais 

estão mais propícios ao contágio, deixando-os vulneráveis a contraírem o Vírus e 

conseguintemente serem afastados de suas atividades no período de quarentena. 

Nossa proposta é tão somente, fazer jus a estes profissionais, concedendo-lhes de 

forma integral as remunerações oriundas de: Produtividade, função gratificada e 

outras. Durante todo o período de afastamento de suas atividades para o tratamento 

das enfermidades decorrentes do contágio com o COVID-19.  

Julgando ser uma questão de reconhecimento à estes profissionais, que 

diuturnamente arriscam suas vidas em função de salvar outras vidas, solicito e 

espero o apoio dos meus nobres Pares desta Casa para a aprovação desta matéria. 
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