
 
 

 

 

Estado do Espírito Santo 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

"Deus seja Louvado" 
 

PROJETO DE LEI 
 

Autoriza o Poder Executivo a instituir e 
conceder adicional pecuniário de 20% 
(vinte por cento) aos profissionais de 
saúde que atuam nas frentes de combate a 
pandemia do COVID-19 no Município de 
Vila Velha. 

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 autorizado a instituir e conceder adicional de 20% (vinte por 
cento) aos profissionais de saúde que atuam nas frentes de combate à pandemia do COVID-19 
no município de Vila Velha. 

Parágrafo único. O pagamento do adicional de que trata o caput se dará enquanto perdurar as 
atividades de combate à pandemia do COVID-19 no município de Vila Velha. 

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.  
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ANADELSO PEREIRA 
VEREADOR. 
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JUSTIFICATIVA 
 

 

 

O medo e a insegurança são relatos constantes de profissionais de saúde 

no combate ao COVID-19, mas isto não consiste em um empecilho para essa 

aguerrida classe. Todos os dias, eles se submetem aos perigos inerentes a profissão 

para salvar vidas, mantendo-se firmes no compromisso ético firmado perante a 

sociedade, colocando em “cheque” a existência de seus próprios familiares. 

 

Para além dos problemas resultantes desta linha de raciocínio, existe 

também, o alto nível de estresse originado da constante pressão sofrida por estes 

profissionais em seus ambientes de trabalho, muitas vezes inadequados e insalubres, 

devido às muitas possibilidades de propagação de contágio.  

 

Neste sentido, buscamos entendimento junto à gestão municipal, a fim de 

instituir mecanismos capazes de conceder percentual de 20% de adicional as 

remunerações dos funcionários da saúde, no período de estado de calamidade, 

decorrente da pandemia do COVID-19. 

 

Por todo o acima exposto, espero a aprovação deste projeto e, para tanto, 

espero poder contar com o apoio incondicional dos nobres pares desta Casa de Leis. 

 

 

 Vila Velha - ES, 13 de abril de 2020. 
 
 

ANADELSO PEREIRA 
VEREADOR. 

 


