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INDICAÇÃO Nº /2020 

 

Excelentíssimo Senhor. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

CONSIDERANDO QUE a pandemia causada pelo "coronavírus" já atinge o Estado do 

Espírito Santo e sua população por meio de transmissões locais, tornando dessa forma a 

disseminação do vírus ainda mais fácil.  

  

CONSIDERANDO QUE em decorrência disto, ficou evidente a necessidade de interrupção 

das atividades das mais diversas áreas que desempenham atividades com aglomerações e 

bastante movimento de indivíduos, a exemplo de órgãos públicos, empresas, igrejas etc.  

  

Todavia, os profissionais lotados nas Unidades de Saúde do Estado devem ter assegurados 

o percentual de 40% (quarenta por cento), uma vez que estão mais expostos e na linha de 

frente de manutenção dos serviços essenciais.  

  

Considerando o trabalho desses profissionais que estão nas ruas enfrentando o estado de 

calamidade que se encontra instalado no Estado, quando a maioria da população encontra-

se reclusos, nada mais justo do que alterar o percentual em questão.   

  

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS ANJOS, na forma de indicação e 

cumprindo as formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, solicita a V. 

Exa. que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito 

Santo, Sr. RENATO CASAGRANDE, um apelo no sentido de que seja  apresentado a esta 

Casa de Leis um Projeto de Lei, adequando a lei ordinária nº 3.770, de 12 de setembro 

de 1985 para dispor sobre a fixaçao do percentual pago a título de gratificação de 

risco de vida e ao que estiver em exercício em zona ou local insalubre aos servidores 

da rede estadual de saúde, em um total de 40%, durante o período de combate a 

pandemia de coronavírus. 

 

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares no sentido de aprovação da presente 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 05 de abril de 2020. 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual – PSD 
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