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O incluso projeto de lei, de caráter excepcional, que ora submeto a apreciação de meus
pares,  tem  como  finalidade  garantir  que  os  servidores  e  funcionários  públicos  municipais
submetidos ao isolamento ou quarentena e ao regime de teletrabalho a que se refere o decreto
de estado de emergência recebam auxílio-refeição, vale alimentação e auxílio-transporte.

Destaco que se trata de matéria passível de apreciação pela Câmara Municipal por se
tratar de assunto de interesse local.

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial  de Saúde classificou o novo
coronavírus (COVID-19) como pandemia, com alto risco de transmissão e taxa de mortalidade,
que se eleva entre pessoas idosas e com doenças crônicas.

Em  razão  disso,  diversas  medidas  preventivas  estão  sendo  adotadas  pelas
autoridades,  em  todas  as  esferas  governamentais,  sendo  a  mais  importante  delas  o
recolhimento domiciliar das pessoas, de modo a evitar o contato e a propagação da doença, a
exemplo do que vem sendo adotado em outros países.

O Sr. Prefeito do Município de São Paulo, Bruno Covas, decretou em 17 de março de
2020 que diversas categorias do funcionalismo se submeta ao regime de teletrabalho. Ocorre
que, mesmo à distância, é mister que se alimentem e, ao ser convocado extraordinariamente,
deve comparecer à repartição. Com relação ao servidores e funcionários públicos submetidos
ao isolamento e quarentena, não seria justo que, em decorrência de sua infecção pelo COVID-
19, fossem penalizados com a retirada dos auxílios e vale dos já reduzidos vencimentos do
funcionalismo público municipal.

Estas as razões que me fizeram submeter o presente projeto a esta Câmara Municipal.
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