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PROJETO DE LEI N°              /2020

"Dispõe   sobre   a   obrigatoriedade   da

realização   de   testes   diagnósticos   e
periódicos  de  df?t3cção  de  antjr,orpos
lgM/IgG contra SARS-CoV-2 (COVID-19)
em    todos    servidores,    empregados
públicos  e  funcionários  de  empresas
teL.ceirizadas     que     [.ealizam     ürabalho

presencial   no   Munícipjo  de  Santarém
durante    o    F,eriodo    de    duração    cla

pandemia  cla  CO\'lD-19  na  forma  quie
indica, e dá outras i]rovidências"

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SANTARÉM  FAZ  SABER  QUE  APROVOU  A
SEGUINTE PROPOSTA DE LEl:

Art.1°   Fica   o   Poder   Executivo   obrigadc   a   rea!!zar  testes   d:agrósticos   de
detecção  de  anticorpos  lgM/IgG  cont_.a  SARS-CoV-2  (CO\Í!D-19)  em  todos  os
servidores e empregados públicos e funcionários de empresas terceirizadas, que
realizam  trabalho  presencial  em  pelo  mÊncis  01  (um.)  di€.  da  semana,  ir,clusive
os  submetidos  ao  regime de  revezamento  nas  repartições  públicas  municipais
da Administração Direta.

§ 1° Para o cumprimento do disposto r.o caput deste` artigcj, i:cidos os  óL-5ãos da
Administração Direta devem dispor de lista de todos os ser\Jidores e empregaclos

públicos e funcionários de empresas terceirizadas nas c,-'jndições especificadas.

§ 2° A periodicidade da  realização dos testes diagnósticos  não será  superior a
20 dias.

Art.2° Os órgãos públicos,  a que se refere o ari   1° des.ta. l.ei, ficam obriTador> a
afastar o servidor, empregado público ou fimcionário de eripresa terr,eiri::ada de
suas  atividades,  se  comprovado  contágio  com  SARS-CoV-2  (COVID-19),  nos
termos do regulamento.



§  1° Todos  os  servidores,  empregados  públicos  ou  funcionários  de  empresas
terceirizadas que alegarem terem tido coritato com a pessoa contaminada com
COVID-19, devem ser imediatamente testados e afastados de suas funções até
obtenção do resultado.

§  2°  Se  o  servidor  ou  funcionário  de  empresa  terceirizada  estiver  prestando
serviço em unidade escolar municipal, fica obrigada a suspensão das atividades
e de todo o expediente pelo prazo de 15 dias.

Art.3°    Na    hipótese   de   quaisquer   servidores   e   empregados    públicos   e
funcionários  de  empresas  terceirizadas  apresentarem  sintomas  de  COVID-19
fica obrigada a Secretaria Municipal de sua !otação a infoímar,  imediatamente, o
Órgão de Saúde mais próximo para que se realize, em caráter de urgência, te'3te
diagnóstico de detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 (COVID-19).

§1   Fica   obrigada   a   Secretária   Municipa!   de   Saúde   disponibilizar  fcirmu!ário

padrão  para  a  chefia  imediata  do  trabalhador  pre.encher  para  ci  profissiona!
apresentar no órgão de Saúde procurado, que lhe ga.anta atenc!ime!ito pi.:crité.rio
e emergencial.

§2 Fica obrigada a Secretária Municipal de Saúde notificar oficialmente todos os
Órgãos de saúde para atendimento do protocolo supr'a citt?.do.

Art.4° Caberá ao Poder Executivo a edição de normas i`.Í}mplernentares \Íis,€'r.do
disciplinar o quanto previsto nesta Lei.

Art.5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãG.

Sala das Sessões,  Plenário da Câmara Municipal de Santarém,  01  de Julho de
2020.

YANGLYER GLAY
Vereador
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JUSTIFICATIVA

Senhora e Senhores Vereadores,

Nosso  Projeto é simples,  porém,  de grande e  relevada  importancia  para
todos   os   servidores   municipais,    esses   funcionários   desempenham    suas
atividades   em   varios   setores   da   ac!min;f,+.raçí-io   r)úly! r,rj,   coT,o;   Se-`retarias
Municipais,  Escolas,  Unidades de  Saúd3,  C,()ordenadorias e  Nucleos temáticos
e etc.  Servidores esses, que não possuem  a aiternativa de trabalho conhecida
como  "home  office",  tendo  assim  que  desempenhar  suas  atividades  laborais
presencialmente, ficando mais expostos a infecção por COVID-19.

Os  testes  sorológicos  que  serão  realizados  nos  servidores  são  do  tioo
!gM/IgG, que identmcam se a pessoa já teve contato r,om o coronavírus. Todos nLÓs
estamos  diante  de  um  víriis  até  entã`i  descc`,nh€-`cid(Ó`i,   p:  .  !í3s`,o  e   r`Lecess;iJ,a.de  do
diagnóstico preciso e rápido,

A   pariir  dos  testes   sorológicos`   é   possíve!   ideíit.ific,ar  pacientes   qiie
tiveram  contato  com  o vírus,  possibilitando  identificar infecções  assintomáticas
ou    com    sintomas    brandos,    negativas    em    testes,    anteriores    além    de
acompanhamento do paciente acometido.   Além disso,  podem  ajudar a  revela.r
a  propagação do vírus  em  residências,  c,omunidade.  contribiiindo  para  cirientar
as medidas de controle de manejo eoid€>miológicc`.

Finalizo  ressaltando a  imporiancia de cada  servidor,  "que são  pessoas
comprometidas  e  que  escolheram  a  missão  r!e  bem  c`:e€;empenhar,  q!.ie  s,e
dedicam   ao   atendimento   público   nas   mais   diversas   áreas.   Nas   escolas`
ministram  o saber e encorajam a  biisca pelo   de c`,c`nhecimento,  nos  hc`spitai's,
salvam  vidas  e  mantêm  acesa  a  esperança,  nas  repart.iç,Ões  administrativas,
Cumprem  o  papel  que  legaliza,  ®,rganiza.  gerencia  e  exef;ut.a  os  ser``Íi?os,   no
setor de segurança,  lutam pela preser`+3Çãci da  integridade física do cidadão.
Em  todas  as  instituições  públicas  há  sempre  a  sue,  re!evante  particlpaç,ão7
confirmando a importância d.e seu trab,?!ho para a `sQciec'?rie"

À  instituição  pública  cabe  o  clever de  va!oriz.?r  o  serviaor  público  em
todas as esferas, os funcioná.rios iTterecem  resLieito e a.tencão.

Sala  das  Sessões,  P!enário  c!a  Câmara  Municipa!  de  Santarém,  01  /je
Julho de 2020.

E]  5ÊÍz

YANGLYER GL.AY / MANO DADAi -PP
Vereador


