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Reconhece o falecimento, em virtude da
COVID-19 contraída por servidor público
civil ou militar estadual, no exercício de suas
atribuições, como acidente em serviço para
fins de pagamento de pensão por morte.

Projeto de Lei Nº

A Excelentíssima Governadora do Estado do Rio Grande do Norte,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O falecimento de servidor público civil ou militar estadual por COVID-19,
contraída no exercício de suas atribuições em órgão ou entidade das áreas de saúde,
segurança pública e assistência social, é considerada como acidente de serviço para fins
de pagamento de pensão especial aos seus dependentes, na forma da Lei Estadual nº 308,
25/10/2005 e o art. 37, § 6.º, da Constituição da República.
Art. 2º – Para o reconhecimento da situação são meios de prova:
I – Quanto à doença, diagnóstico do COVID-19 na forma estabelecida em protocolo
clínico previsto pelo Ministério da Saúde;
II – Quanto à infecção no exercício das atribuições:
a) se servidor público civil, procedimento de apuração pelo órgão ou entidade;
b) se militar, inquérito policial militar instaurado.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o objetivo de estabelecer previamente a possibilidade
do pagamento da pensão especial, caso o servidor ou militar faleça da doença, sendo ela
contraída em serviço. Assim, eliminamos uma futura discussão jurídica sobre o assunto.
É uma garantia que esperamos que não precise ser utilizada, mas que garante assistência

a quem eventualmente venha a precisar.
É de considerar que o óbito de profissionais que contraíram COVID-19 no
exercício de suas funções no enfrentamento da pandemia sejam classificados como acidente
de trabalho para fins de recebimento dos benefícios previstos na Lei.
Considerando que Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, é de fácil percepção
que os profissionais da área de saúde, agentes comunitários de saúde, técnicos de
laboratórios, agentes de combates a endemias e todos os demais que prestam serviço
essenciais nesse momento, que contraírem COVID-19, estarão claramente se enquadrando
em acidentados no trabalho. Assim, é pertinente nesse momento alterar a Lei para inserir
essa situação específica e temporária na Categoria de acidente de trabalho, para facilitar o
acesso desses profissionais aos Benefícios como auxílio-acidente e pensão por morte.
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