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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____/2020 
 
 

Cria a gratificação por insalubridade especial e 
temporária aos Servidores Públicos Civis e Militares 
do Estado do Espírito Santo, no período de 
calamidade de saúde pública e estado de 
emergência, disciplinado no Decreto nº 4593-R, de 
13 de março de 2020, publicado em 16 de março de 
2020. 

 
 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º Fica criada a Gratificação Especial por Exercício de Atividade Insalubre, de caráter 
excepcional e temporária, enquanto perdurar o período de estado de calamidade de saúde pública 
e estado de emergência, a partir de 16 de março de 2020, a todos os Servidores Públicos Estaduais 
Civis e Militares do Estado do Espírito Santo. 
 
§ 1º A Gratificação por Exercício de Atividade Insalubre prevista no caput será devida à razão de 
20% (vinte por cento) sobre os vencimentos ou subsídios dos Servidores Públicos Estaduais Civis e 
Militares. 
 
§ 2º Farão jus à Gratificação por Exercício de Atividade Insalubre prevista nesta Lei todos os 
Servidores Públicos Estaduais Civis e Militares que estão, efetivamente, atuando no exercício de 
suas funções. 
 

a) Não será concedida a Gratificação disciplinada nesta Lei àqueles Servidores que já 
percebem a Gratificação por Exercício de Atividade Insalubre. 
 
§ 3º Competirá a cada órgão, por seu setor de Recursos Humanos, a verificação dos dias 
efetivamente trabalhados para o cálculo da Gratificação por Exercício de Atividade Insalubre a ser 
paga ao Servidor Público. 
 
Art. 2º Fica autorizado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito de suas 
competências, a regulamentar a presente Lei. 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 16 de 
março de 2020. 
 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 13 de abril de 2020. 
 

 
DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
Como é notório, pela Mensagem nº 050/2020, o senhor Governador do Estado do Espírito Santo 
solicitou à Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que declarasse estado de 
calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro do ano em curso, ou seja, nos mesmos 
moldes como fez o Governo Federal. 
 
Com isso o Governo do Estado baixou o Decreto nº 4593-R, de 13 de março de 2020, publicado em 
16 de março de 2020, seguido de vários outros cujas finalidades são adequar as diversas situações 
para enfrentamento da grave crise causada pela influência do coronavirus (COVID-19), 
especialmente de restrições à locomoção e funcionamento de diversos setores considerados 
essenciais. 
 
De tal forma, temos que há diversos serviços essenciais que não podem, em hipótese alguma, 
parar, pois tratam de serviços indispensáveis à manutenção mínima da ordem social. Tais serviços, 
em sua maioria, estão ligados à área de saúde e segurança pública, essenciais à manutenção da 
sociedade, seja do ponto de vista de saúde pública, seja do ponto de vista de segurança da 
população. 
 
De outro lado, é certo também que os demais Poderes também mantém um mínimo de pessoal 
trabalhando, sendo justo que também seja estendido a estes servidores, que estão efetivamente 
prestando serviços nos Poderes aos quais se encontram vinculados, perceberem também a 
Gratificação Especial por Exercício de Atividade Insalubre, de forma excepcional e temporária. 
 
Como é cediço, a conhecida Gratificação de Insalubridade tem previsão e conceito fixado na Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, cujo artigo 97 e seu § 1º assim dispõem: 
 

Art. 97. O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados 
insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma 
gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que 
exerça. 
§ 1º Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de 
moléstias infecto- contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas 
ou em atividades capazes de produzir sequelas”. 
 
(destaques nossos) 

 
 
Com efeito, o novo coronovirus (COVID-19) tem mostrado no mundo inteiro como um vírus de 
certo grau de letalidade. Todavia, a forma de contágio ocorre de várias formas e muito facilmente, 
de um singelo espirro, a um aperto de mão ou a colocação das mãos em algum local onde o vírus 
possa estar depositado e, em seguida, levar as mãos nas mucosas (nariz, boca e olhos). 
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Com isso, os profissionais que não podem manter o isolamento social pretendido, eis que têm de 
manter a saúde pública e a segurança pública em funcionamento, bem como aqueles que também 
estão obrigados a atuarem para que não haja colapso no sistema público, seja do Executivo, 
Legislativo ou Judiciário, fazem jus ao recebimento da Gratificação Especial por Exercício de 
Atividade Insalubre, no valor correspondente a 20% dos seus vencimentos/subsídios, até a data de 
31 de dezembro do corrente ano, data final do período de calamidade de saúde pública e estado 
de emergência. 
 
Por fim, é bom salientar que o presente Projeto de Lei Complementar visa dar uma retribuição 
àqueles que são atualmente a “ponta da espada” no combate a pandemia do COVID-19 e àqueles 
que não têm a opção de isolamento social, como já dito, por ter que manter um mínimo do Estado 
em pleno funcionamento e evitar ações como as que já ocorrem no Rio de Janeiro, por exemplo. 
 
Conforme divulgado no Jornal Eletrônico O Dia1, “Expostos a riscos de contaminação durante a 
pandemia do novo coronavírus, policiais civis vão à Justiça cobrar do Estado do Rio o pagamento 
de adicional de insalubridade. Assim como outras atividades consideradas essenciais, a categoria 
está mantendo o serviço diário nas delegacias e, claro, em diligências”. 
 
São essas razões pela qual espero o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto nesta 
Casa de Leis. 
 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 13 de abril de 2020. 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 

                                                           
1
 Disponível em: https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2020/04/5897787-coronavirus--policiais-civis-do-rio-vao-a-justica-cobrar-adicional-de-

insalubridade.html?utm_source=mobile&utm_medium=social&utm_campaign=whatsappArticle. Acesso em: 11 abril 2020. 
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