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AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL DR. GOMES

INSTITUI o adicional de lnsalubridade
Extraordinário de Combate ao COVID - 19

aos Médicos, Enfermeiros €, outros
profissionais da Saúde, vinculados ao

Sistema Único de Saúde ligados diretamente
ao combate do COVID-l9.

A ASSEMBTEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Artigo 1q - Fica instituído o Adicional de hrsalubridade

Extraordinário do combate ao Corona vírus, aos Médicos, Enfermeiros e outros

profissionais da saúde diretamente ligados no combate ao Covid-19.

Artigo 2a - Fixa o valor de 20% (vinte por cento) do vencimento base

dos Servidores da Saúcle contemplados no artigo antetior, como adicional de

Insalubridacle Extraordinário do Combate ao Covid-l9, pagos de acordo com o início

do Decreto do Governo do Estado.

Artigo 3s - O Aclicional de Insalubridade Extraordinário do Combate

ao Covid-19 que trata esta Lei, não deverá ultrapassar o períoclo de Calamidade

Pública conforme decreto clo Governo do Estaclo.

Artigo 4a - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Neste grave momento cle pandernia ocasionacla pelo corona vírus causador
da Covid-19 a maior prioridade das autoridades e da sociedade em geral deve ser
com a saúde da população, o que poï ora significa manter um rígido isolamento
espacial.

Contudo, algumas pessoas/ em razão da natureza cle seus trabalhos, ainda
precisam continuar comparecendo ao serviço e outras tantas ainda se deslocam
para atividades essenciais, tal qual ir ao mercado ou à farmácia,

Dentre estes profissionais estão os médicos, os enfermeiros e os demais
profissionais cle saúde. Ante esta guerra sem precedentes em nosso País esses

profissionais atuam na linha de frente e colocam em risco suas vidas e a vida de
seus familiaïes para auxiliar os demais.

O reconhecimento pela heroica atuação dos trabalhaclores da saúde é geral
entre a população. Mas apenas demonstrações de apoio e gratidão não bastam, é

preciso que lhes sejarn dadas todas as condições de trabalho e proteção neste
momento.

De maneira que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas cleve
reconhecer sua importância e o grave risco ao qual estão se expondo e apïovar o
presente projeto de lei com a maior celeridade possível para garantir o adicional
Extraordinário de insalubridade aos mernbros destas categorias.

Assim, diante de todo o exposto esperamos contar com o apoio dos ilustres

Pares na sua aprovação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

Manaus,3l de maio de 2020.
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