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JUSTIFICATIVA - PL 0270/2020

O incluso projeto de lei, de caráter excepcional, que ora submeto a apreciação de meus
pares, tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a pagar uma indenização pecuniária
aos familiares do servidor municipal que vier a óbito em casos comprovados por COVID-19 e,
caso o(s) beneficiário(s) da pensão por morte tenha(m) menos de 44 anos de idade, autoriza,
também, o Poder

Executivo a não aplicar o disposto no art. 28 da Lei 17.020, de 27 de dezembro de
2018 que trata do decurso do prazo de perda da qualidade de beneficiário da pensão.

Diante do atual cenário o surto de COVID tem causado milhares de óbitos no mundo e
o cenário no Brasil não é diferente. Na linha de frente do combate estão os profissionais da
saúde e, numa situação de falta de EPIs, estes também estão sendo contaminados e vindo a
óbito. Até o momento, o Município de São Paulo perdeu 12 profissionais do Quadro da Saúde
pela COVID-19.

Mais do que uma justa indenização pecuniária que o Município deve aos herdeiros do
servidor, é importante que os beneficiários da pensão não sejam atingidos pelo decurso do
prazo  para  perda  de  qualidade  de  beneficiário,  que  consta  da  atual  legislação,  caso  não
possuam 44 (quarenta e quatro) anos de idade na data de óbito do servidor municipal. Desta
forma o súbito óbito causado pela COVID-19 não comprometerá o planejamento financeiro
familiar do profissional que atuou no combate ao surto.

Por fim, propomos que, caso aprovado, a presente lei retroaja ao dia 6 de fevereiro de
2020, data da sanção da Lei Federal 13.979 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional.

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