CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 1.348, DE 2020
(Do Sr. João H. Campos)
Dispõe sobre ações, medidas e diretrizes acerca do enfrentamento ao
Coronavírus (COVID-19) no intuito de adequar o auxílio doença para os
casos de Coronavírus.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-804/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei dispõe sobre ações, medidas e diretrizes acerca do
enfrentamento à epidemia do Coronavírus (COVID-19), no intuito de diminuir
sobrecargas no sistema de saúde, garantir o exercício dos direitos sociais e o auxílio
aos hipossuficientes.
Art. 2º O benefício por incapacidade temporária para o trabalho previsto no art.
59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, em favor do segurado diagnosticado com
COVID-19, será devido, independentemente do cumprimento de carência, a contar da
data do diagnóstico e enquanto persistir o risco pessoal de contágio da doença para
terceiros.
§1º Exclusivamente para efeitos desta Lei, considera-se restabelecida a
qualidade de segurado do trabalhador que tenha contribuído, na data de publicação
desta Lei, por pelo menos cento e vinte meses, ainda que não consecutivos, mantido
o período de graça enquanto vigorar o decreto de situação de emergência em saúde
pública do Ministério da Saúde.
§ 2º O benefício será pago pelo poder público.
Art. 3º O segurado empregado sob suspeita de contaminação pelo COVID-19,
conforme dispuserem os órgãos de saúde e sanitários competentes, será afastado
preventivamente do trabalho e submetido compulsoriamente a teste laboratorial para
diagnóstico de COVID-19.
§1º Os primeiros cinco dias de afastamento do empregado serão considerados
falta justificada à atividade laboral privada.
§2º Se o teste laboratorial for realizado dentro de cinco dias a contar da data
do afastamento, a falta ao trabalho será considerada justificada até a obtenção do
diagnóstico.
§3º O afastamento poderá ser substituído pelo regime de teletrabalho nos
casos em que a natureza do ofício e as condições de saúde do trabalhador permitirem.
§4º. O empregador não poderá impedir o retorno ao trabalho do empregado
cujo diagnóstico resultar negativo para COVID-19 quando a atividade empresarial
estiver sendo exercida regularmente.
Art. 4º O beneficiário diagnosticado com COVID-19 deverá obedecer às
determinações dos órgãos públicos de saúde que visem a evitar a propagação da
doença, em especial às de isolamento e quarentena.
Parágrafo único. O descumprimento injustificado do disposto no caput deste
artigo poderá sujeitar o infrator ao cancelamento do benefício, além das penas
previstas no art. 268 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.
Art. 5º A adoção de medidas preventivas que impliquem suspensão total ou
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parcial das atividades empresariais não afastam o direito ao benefício do segurado
diagnosticado com COVID-19 previsto no art. 59 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
na forma desta Lei.
Art. 6º A contribuição previdenciária do trabalhador em fruição do benefício por
incapacidade temporária, na forma desta Lei, incidirá sobre a totalidade dos
rendimentos pagos, incluído na base de cálculo o valor do benefício.
Art. 7º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, caberá ao INSS pagar o equivalente
à contribuição previdenciária e à empresa pagar ao segurado empregado o restante
do valor referente ao seu salário integral.
Art. 8º O prazo de afastamento do trabalhador em decorrência do benefício a
que se refere esta Lei será computado para fins de carência e tempo de contribuição.
Art. 9º A empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à previdência
social, observado o limite máximo do salário-de-contribuição ao RGPS, o valor devido,
nos termos do § 3o do art. 60 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado
empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente
decorrente de sua contaminação pelo coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único: Será considerado como acidente de trabalho,
presumidamente, no caso de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), os
profissionais de saúde ou operadores de atividades essenciais, conforme lista a ser
editada pela Secretaria Especial de Trabalho e Previdência.
Art.10 A quarentena obrigatória imposta por decisão médica equipara-se à
doença, nos termos da legislação previdenciária, para fins de fruição do seguro
desemprego.
Art. 11. Para fins desta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n.
8.213, de 24 de julho de 1991 e na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e terá vigência
enquanto perdurar o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020.
JUSTIFICAÇÃO

A organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que estamos vivendo
uma pandemia do novo Coronavírus. Estamos lidando com uma das maiores crises
econômicas dos tempos recentes e esse quadro é agravado pela imensa proliferação
do número de casos de COVID-19.
Tempos de crise foram historicamente utilizados para levar adiante
agendas e práticas que responsabilizam as camadas indevidas da população pelos
problemas que não foram criados por elas. Nesse momento sensível é essencial que
o Parlamento se posicione de forma altiva na defesa dos interesses dos empregados,
trabalhadores e servidores.
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Nesse sentido, faz-se essencial a proteção da parcela mais sensível da
população por meio da garantia do atendimento de suas necessidades básicas.
Assim, como medida de garantir as condições mínimas de segurança sanitária nos
locais de trabalho e assegurar o afastamento dos trabalhadores sem ameaça aos
seus empregos, é a presente para dispor sobre a concessão de auxílio-doença.
Cabe ao parlamento usar desse momento único em nossa história para
promover uma mudança verdadeira na condução das políticas públicas do país e
caminhar rumo a maior inclusão da população e à garantia plena de suas
necessidades primeiras.
Sala da Comissão, em 31 de março de 2020.

Deputado JOÃO H. CAMPOS
PSB/PE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL
.......................................................................................................................................................
Seção V
Dos Benefícios
.......................................................................................................................................................
Subseção V
Do Auxílio-Doença
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando
for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou
para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019,
convertida na Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral
de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício,
exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença
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ou da lesão. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019, convertida na
Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019, convertida na Lei nº
13.846, de 18/6/2019)
§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o
benefício suspenso. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019,
convertida na Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados
da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019, convertida na Lei nº 13.846, de
18/6/2019)
§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto
no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019, convertida na Lei nº 13.846, de
18/6/2019)
§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do
benefício por todo o período devido. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios
dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto
terá direito ao auxílio-doença. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo
sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do
início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta)
dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.
§ 2º (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 3º Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade
por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu
cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 3°, somente
devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade
ultrapassar 15 (quinze) dias.
§ 5º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015, e revogado pela
Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019, convertida na Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
§ 6º O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que
lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 7º Na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha
a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade
para cada uma das atividades exercidas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida na Lei nº 13.457,
de 26/6/2017)
§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício
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cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do
auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.457, de
26/6/2017)
§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou
administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições
que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida na Lei nº 13.457,
de 26/6/2017)
§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o
§ 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da
administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial,
se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social,
perito diverso daquele que indeferiu o benefício. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.457, de
26/6/2017)
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá
numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício,
observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Artigo com redação
dada pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa", de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
Infração de medida sanitária preventiva
Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução
ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da
saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
Omissão de notificação de doença
Art. 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja
notificação é compulsória:
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Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento
dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da
limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93,
de 18 de março de 2020.
Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional,
composta por 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o
objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas
relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).
§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos
pela Presidência da Comissão.
§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia,
para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas
à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid19).
§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do
Ministro da Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação
fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde
pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), que deverá ser
publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 20 de março de 2020.
SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado
pela Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens,
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar
a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais,
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus.
Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020,
aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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