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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 038.00087/2020-40

Suspensão  de  demissões  e  dispensas  dos
servidores do Ins tuto Municipal de Estratégia de
Saúde  da  Família,  IMESF,  enquanto  es ver  em
vigência  o  decreto  de  calamidade  pública  no
Município de Porto Alegre por causa da pandemia
do coronavírus (covid-19).

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, manifestar parecer em relação a indicação de autoria da Srª Vereadora Mônica Leal,
que pede a suspensão de demissões e dispensas dos servidores do Ins tuto Municipal de Estratégia de
Saúde da Família, IMESF, enquanto es ver em vigência o decreto de calamidade pública no Município de
Porto Alegre por causa da pandemia do coronavírus (covid-19). 

Conforme  no cia  vinculada  no  Jornal  Correio  do  Povo  datada  de  08/04/2020  pelo  menos  1,44  mil
profissionais  da  saúde  estão  afastados  dos  postos  de  trabalho  no  Rio  Grande  do  Sul  por  conta  da
pandemia do novo coronavírus.  As causas  dos afastamentos são diversas,  entre elas  a  suspeita ou a
confirmação da doença, além dos afastamentos preven vos de funcionários que pertencem a grupos de
risco ou que apresentaram sintomas gripais. É evidente que os profissionais de saúde são os maiores
a ngidos pela pandemia de COVID-19, afetando diretamente no auxílio a saúde.  

Há a necessidade expressiva de mais profissionais atuando na área de saúde,  logo,  proceder com as
demissões gera o desatendimento a população que necessita do trabalho efetuado, como também conta
com este trabalhadores para combater a expansão do vírus.

Fica evidente também que a necessidade de contratação de novos profissionais ainda gera um prazo
cronológico que demanda tempo, e consideramos a importância de manter estes profissionais até que
isso ocorra. Segundo levantamento do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), atualizado diariamente,
aponta  que  4.525  profissionais  da  categoria  no  país  foram  contaminados  pelo  novo  Coronavírus
(Covid19). Deste total,  96 faleceram em decorrência da doença. Outros 9.881 estão com suspeitas da
patologia e 20 mortes ainda não foram confirmadas pelas autoridades sanitárias. Os dados são levantados
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pelo observatório e Departamento de Fiscalização do Cofen em conjunto com os Conselhos Regionais de
Enfermagem. No Rio Grande do Sul, são 81 profissionais com diagnós co confirmado da doença e outros
430 com suspeita. 

Dado aos fatos supracitados, visando a necessidade urgente de atendimento populacional,  ao combate
do coronavírus e evidenciando a necessidade  de contratação  de profissionais  de saúde, além de manter
os que já exercem suas funções de contribuição para o município, emito parecer favorável a tramitação
da presente indicação.

Sala de comissões, 19 de maio de 2020. 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 19/05/2020, às 13:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0142751 e o código CRC EB611853.

Referência: Processo nº 038.00087/2020-40 SEI nº 0142751

SEI/CMPA - 0142751 - Parecer https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_im...

2 of 2 20/05/2020 20:46



Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h p://www.camarapoa.rs.gov.br/

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer  0142751 (SEI nº 038.00087/2020-40 – Proc. nº 0109/20 – IND nº 020/20), de
autoria da vereadora Claudia Araujo, foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 20
de maio de 2020, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:

• Vereadora Claudia Araujo (relatora) - FAVORÁVEL

• Vereador José Freitas (presidente) - FAVORÁVEL

• Vereador Luciano Marcantônio (vice-presidente) – CONTRÁRIO

• Vereador Aldacir Oliboni - FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereador Paulo Brum – CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla vo, em
20/05/2020, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0143220 e o código CRC B1B4D7B4.

Referência: Processo nº 038.00087/2020-40 SEI nº 0143220
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