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INDICAÇÃO Nº        /2020 

 

           O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmº. Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Aumento do valor indenizatório pago a enfermeiros e a técnicos de 

enfermagem nas convocações para enfrentamento de demandas 

excepcionais do Sistema Único de Saúde. 

 

  A presente solicitação tem por objetivo indicar, respeitosamente, ao 

Excelentíssimo Senhor Governador que reveja os valores pagos aos profissionais 

de saúde que atuam em regime ICEDE. Tal circunstância tem por objetivo 

indenizar o servidor da saúde em decorrência de convocação excepcional 

feita pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, além de privação do descanso 

ordinariamente planejado. Ocorre que existe uma grande disparidade nos 

valores direcionados às categorias dos profissionais da maneira disposta no art. 

8º da LEI COMPLEMENTAR Nº 908, de 26 de abril de 2019, que versa sobre o 

assunto:  

 

Art. 8º A quantia fixada a título da ICEDE 

corresponderá a: 

I - 300 (trezentos) Valores de Referência do 

Tesouro Estadual – VRTEs, para servidores 

titulares de cargo de Médico; 
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II - 90 (noventa) VRTEs, para servidores titulares 

de demais cargos de nível superior da área 

da saúde; 

III - 40 (quarenta) VRTEs, para servidores 

titulares de cargos de nível médio e técnico. 

 

Pontuamos que já na época que tramitava esta matéria na Assembleia, o 

deputado Majeski solicitou a revisão destes valores em Plenário. E que agora, 

diante da situação calamitosa e inesperada de pandemia que vivenciamos, há 

a necessidade de atenção ainda maior aos profissionais de enfermagem, uma 

vez que desenvolvem um papel crucial na assistência aos pacientes, fazendo 

parte de uma engrenagem que salva diariamente inúmeras vidas. 

Sendo assim, buscando garantir o princípio de equidade entre os 

profissionais e, consequentemente, preservando o bem estar daqueles que 

estão na linha de frente no combate a este mal que impacta diretamente a 

sociedade capixaba, encaminhamos a presente solicitação. Certo do apoio do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, nos 

empenhamos, agradecendo antecipadamente o atendimento da solicitação, 

que nesta, fazemos, e renovamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 
 
 
 
 

SERGIO MAJESKI 
Deputado Estadual - PSB 
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