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Ementa:

DISPÕE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SOBRE
INDENIZAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
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GABINETE 55° GV- VEREADOR RICARDO TEIXEIRA

Dispõe no âmbito do município de São Paulo sobre
indenização aos profissionais da saúde, e dá outras
providências.
A Câmara Municipal Decreta:

Artigo Io - Fica autorizado ao Poder Executivo a indenizar os profissionais da área da saúde
no exercício da sua função em atendimento nas unidades hospitalares no município de São
Paulo;
Artigo 2o - A indenização terá abrangência aos profissionais que adquirirem alguma
enfermidade ou moléstia de natureza grave ou contagiosa no tratamento de pacientes
internados por doenças de grande relevância mundial, nacional ou mundial tipo
“Pandemia”;
Parágrafo único - Se a moléstia adquirida levar o profissional a óbito, a indenização será
paga aos seus dependentes;

Artigo 3o - Incumbirá a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com os órgãos
competentes do poder executivo, estabelecer as diretrizes e regulamentação, inclusive
valores que serão pagos como indenização aos profissionais e seus dependentes em relação
ao que se trata esta matéria
Artigo 4o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentarias próprias, suplementares se necessárias.
Artigo 5o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
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Os profissionais da saúde contribuem de forma decisiva no tratamento de
pessoas e enfermos que procuram a rede pública para tratamento, cura e
prevenção dos males que as acometem todos os dias.

Neste sentido e buscando protege-los é necessário que haja um amparo para
assegurar os profissionais que são de extrema relevância à vida da população
em tempos de crise a assistência necessária para sua vida e de seus familiares.
Muitas vezes, esses profissionais são expostos a doenças relacionadas a
profissão que os afastam de suas funções sem nenhum precedente que possa
dar suporte quando precisam.

Combater grandes crises na saúde, em especial Pandemia é uma guerra
enfrentada por esses profissionais, vale aqui ressaltar que nossa carta magna já
protege combatentes de guerra em defesa do nosso país, nada mais justo que
estender essa proteção aos nossos combatentes na saúde, pois eles em
momentos de grande relevância mundial defendem nossa nação de forma
brilhante.
Sendo assim, é de suma importância que haja conscientização dos nobres
pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por entender que seja de grande
utilidade na proteção de uma classe tão importante à nossa sociedade.
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JUSTIFICATIVA

Autuado por Luiz Henrique de Almeida em 08/04/2020 15:50:31.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o presente projeto foi publicado no Diário Oficial da Cidade
de São Paulo de 4 de abril de 2020, conforme Precedente Regimental nº 1/2020.

Luiz Henrique de Almeida
Supervisor de SGP-42 - Equipe de Publicação
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