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Ofício SG n.º 0440/2020 

      São Paulo, 31 de julho de 2020. 

 

Ao  

Exmo. Sr. Prefeito da Cidade de São Paulo  

Bruno Covas Lopes  

(Viaduto do Chá, n.º 15)  

 

C/C:  
 
Ao 
Sr. Secretário Municipal da Saúde - Edson Aparecido dos Santos  
 
À 
Sra. Secretária Mun. da Assistência e Desenvolvimento Social - Berenice Maria Gianella 
 
Ao 
Sr. Secretário Municipal de Segurança Urbana - Celso Aparecido Monari 
 
Ao  
Sr. Superintendente do SFMSP - Thiago Dias da Silva 
 
 

REF.: SOLICITAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES 

DA SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO FUNERÁRIO 

 

 

 

 O SINDSEP (Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do 

Município de São Paulo) vem, por meio deste, solicitar que seja revogada a determinação de 

suspensão de férias dos servidores da saúde, segurança pública, assistência social e serviço 

funerário.  

 

 Os servidores desde o início da pandemia vêm se esforçando para cumprir suas tarefas, 

no entanto, a falta de servidores agrava a sobrecarga do trabalho. Neste sentido, os mesmos 

estão à beira da exaustão física, com férias suspensas e folgas mínimas.  

 

 No último mês as secretarias vinham se adequando para organizar a escala de férias e 

remarcando as datas. No entanto no dia de hoje por meio do decreto 59.644/20 publicado em 

Diário Oficial da Cidade as secretarias, através de seus RHs, está suspendendo as férias 

remarcadas para o mês de agosto. 

  

 Desde 16 de março, quando o município decretou o isolamento social pela pandemia do 

coronavírus, essas quatro áreas (Saúde, Segurança Urbana, Assistência Social e Serviço 

Funerário) estão destacadas como emergenciais, e seus trabalhadores e trabalhadoras não 

pararam nem um segundo no combate à pandemia, enfrentando todos os riscos para o  
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atendimento de quem precisa. Logo, nada mais justo do que terem seu direito às férias, já 

reprogramadas, respeitado. Desta forma, solicitamos que se revogue esta medida, 

exclusivamente no que se refere às férias dos servidores a partir de agosto. 

 Sem mais. 

 

 Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

                                    ______________________________ 

                                             Sérgio Ricardo Antiqueira 

                                                         Presidente 

 

 

 

P.S.: INFORMAMOS QUE POR QUESTÃO DE SEGURANÇA (SITUAÇÃO EMERGENCIAL - 

CORONAVÍRUS), ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ PROTOCOLADO FISICAMENTE. 

 


