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INDICATIVO DE PROJETO DE LEI Nº 01/2020 
 
 
 

Dispõe sobre o pagamento de gratificação de adicional de 
insalubridade para servidores públicos municipais da área 
da saúde, em razão da decretação de emergência de saúde 
pública de importância internacional da COVID - 19 

 
 
 
 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS: 
  
   Faço saber que a Câmara Municipal de Oeiras decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Aos servidores públicos municipais da área da saúde que, independentemente 
da natureza de seu vínculo funcional, estejam exercendo atividades diretamente 
vinculadas ao atendimento da população nas UBS e em especial aos que atendem os 
pacientes suspeitos ou infectados pelo COVID – 19, será concedido o pagamento de 
adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculados sobre 
o vencimento base de seu cargo, pelo Poder Público Municipal. 
 
Parágrafo Único: O pagamento do adicional previsto no caput, será pago pelo período 
que perdurar a decretação do “estado de calamidade pública” em razão do agravamento 
da crise em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus (COVID – 
19), através do Decreto Nº 029, de 23 de Março de 2020. 
 
Art. 2º. Aos servidores públicos municipais que já recebam adicional de insalubridade, 
com percentuais menores que o estabelecido nesta Lei, mas que se enquadram na 
situação de que trata o artigo 1º, aplica-se o percentual de 40% (quarenta por cento), 
pelo período que perdurar a decretação do “estado de calamidade pública” neste 
município. 
 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
          Câmara Municipal de Oeiras – Piauí, 04 de Maio de 2020 
 
 
 
                                 
                                Adauberon de Morais (Beron) 
                                    Vereador do MDB 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 
      A COVID – 19 é doença infecciosa causada pelo coronavírus descoberto 
recentemente. Este novo vírus e doença eram desconhecidos antes do inicio do surto em 
Wuhan, na China, em meados de Dezembro de 2019. Os sintomas mais comuns são 
febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, 
corrimento nasal, dor de garganta ou uma diarréia. Esses sintomas geralmente são leves 
e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas não desenvolvem os 
sintomas, são os assintomáticos e não se sentem nenhum desconforto. A maioria das 
pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar de tratamento especial. 
 
       Trata-se de doença nova com trajetória e comportamento no âmbito do território 
nacional. Levando-se em conta ainda as orientações difundidas pelas autoridades 
sanitárias e a relevância de estabelecimento de mecanismos repressores à propagação 
em massa, lateralmente deve-se considerar a preocupação com alguns grupos e faixas 
da população, que fazem parte do grupo de risco, estando mais susceptíveis e 
vulneráveis à COVID – 19, sendo estes: diabéticos, idosos, hipertensos e os que têm 
insuficiência renal ou doença respiratória crônica. 
 
        Diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por 
doença respiratória, causada pelo novo coronavírus(2019-nCoV) e considerando-se as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde(OMS), as equipes de vigilância dos 
estados e municípios, bem como quaisquer serviços de saúde, devem ficar em alerta aos 
casos de pessoas com sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens 
para áreas de transmissão local nos últimos dias. Nessa testilha, o Ministério da Saúde 
elaborou o “ Protocolo de Manejo Clinico para o novo coronavírus”, destacando que 
esta enfermidade atinge os sistemas respiratórios e digestivo, podendo levar a 
complicações como Síndrome Respiratória Aguda Grave(SRAG), lesão cardíaca aguda 
e infecção secundária, e vitimando a população mais vulnerável, qual seja, os idosos e 
portadores de doenças crônicas. 
 
         Os números na Itália, um dos países com mais mortes por COVID – 19 em todo o 
mundo, e mais de milhões de confirmações de infecções pelo novo coronavírus, os 
profissionais da saúde também foram infectados Segundo o Instituto de Saúde da Itália 
(ISS), ao menos mais de 10 mil trabalhadores entre médicos, enfermeiros e técnicos 
foram infectados pelo vírus, ou seja, mais de 9% de todas as pessoas infectadas neste 
país pelo COVID – 19 são da área da saúde. 
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         No nosso caso, Brasil, os dados oficiais do Conselho Federal de Enfermagem com 
data de 19/04/2020, registravam 5.174 casos suspeitos e confirmados da COVID – 19 
entre profissionais de enfermagem, sendo 34 casos de óbitos suspeitos e confirmados, o 
que é fator mais que justificado para o pagamento de insalubridade em grau máximo. 
 
     A declaração pública de situação de pandemia em relação ao COVID – 19, foi 
emitida pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de Março de 2020. De outra 
banda a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Internacional da 
Organização Mundial da Saúde, foi emitida em 30 de Janeiro de 2020. 
 
         No Brasil, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional – ESPIN foi veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de Fevereiro de 
2020, além da previsão na Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
decorrente do novo coronavírus. 
 
         A Câmara dos Deputados aprovou em 18 de Março de 2020 o decreto de estado 
de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do vírus, seguindo para o Senado 
Federal para votação. Assim, com o reconhecimento do estado de calamidade, a União 
ficou autorizada a elevar gastos públicos e não cumprir meta fiscal prevista para este 
ano. 
 
         A portaria  nº 188 do Ministério da Saúde estabeleceu o Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública, o COE-nCOV como mecanismo nacional da gestão 
coordenada de resposta à emergência no (SVS/MS). 
 
         A portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfretamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID – 19). 
 
Vale ressaltar que os profissionais de saúde estão na linha de frente do combate ao vírus 
e precisam de todo o suporte possível e necessário para o desenvolvimento das suas 
atividades sem colocar em risco sua própria saúde, o que inclui entre equipamentos de 
proteção individual (EPIS) adequados e com treinamentos específicos que o momento 
requer. 
 
         No Brasil e em especial em nossa Oeiras que já temos casos já confirmados, 
descartados e os que tiveram altas em nível de Hospital Regional podemos ter o sério 
comprometimento da rede de assistência à saúde, e sabemos do acesso universalizado, 
e nos preocupa bastante o avanço do vírus em nosso meio. 
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         Assim é que, em razão do exercício laboral em determinadas condições 
ambientais, serão considerados atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua 
natureza, condições ou métodos de trabalho, ficam estes funcionários da saúde expostos 
aos agentes nocivos à sua saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da 
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
 
         Destarte, na forma da norma geral contida o art. 192 da CLT, sem prejuízo das 
disposições da legislação especifica, “ o exercício de trabalho em condições insalubres, 
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a 
percepção de adicional respectivamente de 40%(quarenta por cento), 20%(vinte por 
cento) e 10%(dez por cento), incidente sobre o salário-base ou vencimento, segundo se 
classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”. 
 
      E por tudo isto exposto e relatado, pede-se a aprovação da presente proposição para 
que o Município de Oeiras, na pessoa do Senhor Prefeito, José Raimundo de Sá Lopes, 
possa fazer justiça com os abnegados profissionais das mais diversas áreas da nossa 
saúde que estejam diretamente envolvidos no combate ao COVID – 19, eles que são os 
defensores da nossa saúde e por conseguintes nossos heróis.   
 
 
 
 

Câmara Municipal de Oeiras, 04 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 
                                       Adauberon de Morais 
                                          Vereador do MDB  
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