
Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação

Equipe de Documentação do Legislativo

JUSTIFICATIVA - PL 0360/2020

O presente projeto de lei determina a concessão de indenização aos dependentes de
agentes públicos das áreas da saúde e de funcionários de atividades auxiliares essenciais ao
sistema  de  saúde,  definidos  no  Decreto  10.282/2020  que  no  enfrentamento  à  pandemia,
faleceram vítimas de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. A proposta elenca
condições  para  o  pagamento  da mencionada indenização,  disciplinando que o  falecimento
tenha ocorrido em decorrência do COVID19 ou causas relacionadas ao vírus, no exercício de
suas  funções  profissionais;  e  que  a  preexistência  de  condição  de  comorbidade  ou  a
classificação como pertencente ao grupo de risco não afaste o pagamento de indenização de
que trata o caput deste artigo.

A propositura encontra amparo no art. 13, inciso I da Lei Orgânica do Município de São
Paulo.

Os profissionais de saúde e os auxiliares essenciais à prestação dos serviços de saúde
tem realizado um trabalho heróico no enfretamento a pandemia do novo coronavírus. Esses
profissionais  se  expõem sistematicamente  a  contaminação,  uma  vez  que  nem sempre  os
equipamentos de proteção individual são fornecidos de acordo com as necessidades.

Acrescente-se  a  estes  fatos  que  a  demanda  por  internações  só  aumentam até  o
momento e consequentemente, há superlotação dos leitos hospitalares, juntamente com a falta
de instalações adequadas e suprimentos suficientes para atender a todos que necessitam e
para garantir minimamente a segurança das equipes de profissionais da saúde.

Infelizmente,  as  notícias  de  falecimento  de  profissionais  de  saúde  no  exercício  do
combate a pandemia são constantes. Neste sentido, o projeto objetiva conceder uma pequena
proteção financeira aos familiares das vítimas. Essa indenização não irá substituir a perda do
ente querido, mas é uma prova de que para a Administração Pública de São Paulo , essa perda
importa.

Em  face  do  exposto,  solicito  a  colaboração  dos  membros  desta  edilidade  para
aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público.
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