
 
  

 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 41/2022 
 

"Dispõe, excepcionalmente para o ciclo 2022, sobre os 

impactos de afastamentos por licença médica para 

tratamento da própria saúde relacionadas ao CID COVID 

na Bonificação de Desempenho prevista na Lei 

Complementar nº 504, de 20 de novembro de 2009." 

 

 

O Parágrafo Único do artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º [...] 

 

Paragrafo Único. Para os fins previstos no caput, fica comprovada a contaminação à inscrição de 

CID próprio do COVID-19 e CID das demais doenças com sintomas semelhantes à COVID-19, em 

laudo médico. 

  

 

 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Coronel Alexandre Quintino 

Deputado Estadual - PDT 
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JUSTIFICATIVA 

 

Apresentamos a presente Emenda Modificativa no sentido de modificar o Parágrafo Único do artigo 

primeiro deste Projeto de Lei Complementar. 

 

A alteração se faz necessária, pois, em todo período da pandemia da COVID-19 os profissionais 

necessitavam ser afastados tanto por COVID-19 quanto por doenças que havia sintomas semelhantes 

à COVID-19, por extremo risco de contaminação e suspeição da doença, sendo uma orientação dos 

órgãos de saúde do Estado para as pessoas que haviam tido contato com casos confirmados ou 

ainda, sintomas semelhantes. 

 

Desta forma, é justo que para o abatimento do Bônus Desempenho as licenças médicas desses casos 

semelhantes também devam ser abonadas. 

 

Por todo exposto, tenho a certeza de que essa nobre Casa Legislativa, apreciando o teor desta 

Emenda ao Projeto de Lei Complementar, em anexo, e as razões que o justificam, apoiará esta 

iniciativa, por reconhecer o interesse público que ela retrata. 
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