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Ofício SG n.º 0199/2020 

      

  São Paulo, 19 de março de 2020. 

 

 

Ao 
Exmo. Sr. Prefeito da Cidade de São Paulo 
Bruno Covas Lopes 
(Viaduto do Chá, n.º 15) 
 
C/C Exma. Sra. Secretária Municipal de Gestão  
Malde Maria Vilas Bôas 
(Rua Boa Vista,n.º 280) 
 
C/C Exmo. Sr. Secretário Municipal da Saúde  
Edson Aparecido dos Santos 
(Rua General Jardim, n.º 36) 
 
 

Ref.: Canal de Comunicação  (Comitê Emergencial - Coronavírus)  

 

  

Participamos nesta manhã de uma reunião com o Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

Edson Aparecido, solicitada pelo Conselho Municipal de Saúde. Dentre os temas pautados, o 

SINDSEP, tendo a oportunidade de participar, pôde manifestar nossa extrema preocupação 

diante da gravíssima situação instalada na cidade pelo contínuo aumento de casos de 

contaminação por coronavírus. Vimos observar na oportunidade o começo de situação de 

pânico instalada na população, e principalmente no conjunto de servidores. Diante disto, 

avaliamos ser absolutamente necessário repassar informações e orientações cada vez mais 

claras. Ainda, entendemos, a partir da opinião dos especialistas na área, que já chegamos ao 

momento de adoção de medidas que reduzam imediatamente a circulação de pessoas na 

cidade de forma a bloquear ao máximo o processo de transmissão comunitária, como ocorreu 

na China a partir das medidas adotadas em Wuhan. E, junto a outras medidas, entendemos 

assim ser possível evitar o colapso no sistema de saúde, vivido atualmente pela Itália.  

Apresentamos a necessidade da criação de um canal permanente de comunicação do 

sindicato com representantes do Prefeito, da Secretaria Municipal de Gestão e da Secretaria 

Municipal de Saúde, o que foi aceito pelo Sr. Secretário, por considerarmos como um 

importante instrumento para que somemos esforços no enfrentamento da situação posta. O 
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canal deve servir a apresentarmos demandas e dúvidas dos servidores, de forma 

sistematizada para que possam ter respostas e soluções rápidas, e não colocarmos ainda mais 

em risco as pessoas e a Cidade. São Paulo poderá contar com o sindicato no suporte dos 

servidores, justamente por estarem esses à frente do campo de batalha em uma guerra que 

nunca exigiu tanto esforço coletivo como o que se fará necessário agora. 

Uma vez que o importante canal já está aberto com a Secretaria de Saúde, solicitamos, 

portanto, que se constitua como Comitê durante a permanência do Estado de Emergência, 

incluindo também a representação da SMG e do Sr. Prefeito, podendo o Sindsep colaborar 

com a cidade no sentido de buscar garantir os serviços essenciais com a redução máxima de 

riscos para a população. Também manifestamos para além da nossa representação, o 

interesse de que toda a guarida seja dada às pessoas e às famílias em situação mais 

vulnerável, aos trabalhadores da cidade que correm o risco de perder seus empregos. 

Imaginamos que para tanto, a Câmara Técnica constituída pela PMSP, Câmara Municipal e 

TCM poderão enfrentar o problema com o devido zelo que merece. 

Conforme manifestado ao Sr. Secretário, apresentamos desde já o entendimento de 

que as medidas do Decreto de Estado de Emergência tomadas em relação ao servidor público 

não atendem a exigência que a realidade impõe neste momento. E que medidas mais 

drásticas, no sentido de diminuir circulação das pessoas na cidade requer ações no serviço 

público que não transforme os servidores em cidadãos em risco e nem agentes de 

contaminação.  

Isto posto, o SINDSEP indica: 

MEDIDAS QUE A PREFEITURA DE SÃO PAULO DEVE TOMAR IMEDIATAMENTE EM RELAÇÃO AOS 

TRABALHADORES PARA A CONTENÇÃO DO COVID-19 

1. Providenciar as condições e dispensar imediatamente todos os servidores que podem realizar 

teletrabalho; 

2. Suspender imediatamente todos os serviços que não são essenciais e que possam sofrer solução 

de continuidade durante o Estado de Emergência, dispensando sem prejuízo para o servidor, 

todos os funcionários das unidades correspondentes, evitando sua circulação pela cidade; 

3. Garantir imediatamente todas as condições de trabalho e segurança com fornecimento dos 

equipamentos e insumos necessários para aqueles que executam os serviços considerados 

essenciais, com as devidas orientações e treinamentos, considerando os protocolos próprios da 

OMS, para toda as Secretarias; 

4. Fornecer testagem do COVID-19 e monitoramento para todos os servidores que permanecerem 

nos serviços essenciais; 
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5. Dispensar imediatamente dos serviços essenciais, sem prejuízo para o servidor, todos aqueles 

que apresentarem sintomas compatíveis com COVID-19 até que se confirme negativo; 

6. Os casos positivos devem ser tratados como licença médica por acidente de trabalho a partir do 

afastamento uma vez positivado para COVID-19; 

7. Dispensar imediatamente dos serviços essenciais, sem prejuízos para o servidor, todos aqueles 

em situação de risco: 

a) as servidoras gestantes e lactantes; 
b) os servidores maiores de 60 (sessenta) anos; 
c) os servidores expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento 

de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, nos termos definidos 
pelas autoridades de saúde e sanitária; 

8. Nomeação imediata para complementação de todas as vagas os concursos vigentes nos serviços 

essenciais; 

9. Contratação de emergência para as vagas que serão necessárias para os serviços essenciais; 

10. Estabelecimentos das mesmas regras para os trabalhadores terceirizados ou que atuam pelo 

contrato de gestão; 

11. Criação de um canal permanente para o sindicato com os representantes do Prefeito, da SMG e 

da SMS, durante o Estado de Emergência, para tratar as demandas trazidas pelo servidor e 

monitorar o cumprimento dos protocolos da saúde. 

Por último, ressaltamos a urgência que a situação nos exige no sentido de 

formalizarmos a utilização de tal canal e iniciarmos esta forma de relação para os fins acima 

descritos. Sem mais para o presente, agradecemos a atenção e contamos com o devido e 

breve retorno. 

 

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

ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ PROTOCOLADO FISICAMENTE.” 

 

 

 

 

______________________________ 

Sérgio Ricardo Antiqueira 

Presidente 


