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OFÍCIO SG N.º 0245/2020 

São Paulo, 16 de abril de 2020. 

 
À  
Exma. Sra. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
Berenice Maria Gianella 
(Rua Líbero Badaró, 561/569) 
 
 
Ao   
Sr. Coordenador Gestão SUAS / SMADS - Douglas Gualberto Carneiro  
 
 
C/C: Ao  
        Ministério Público do Trabalho – MPT 
 
 
C/C: Ao  
        Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP 
 
 
C/C: Ao 
        Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo – 9ª Região (CRESS SP) 

 

REF.: INSUFICIÊNCIA DE EPIs NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

  O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do 

Município de São Paulo – SINDSEP MUNICIPAIS DE SÃO PAULO – traz no presente oficio 

encaminhar o resultado de debates realizados em  Assembleias constituídas por 

trabalhadoras/es da política de Assistência Social da cidade de São Paulo, com o objetivo de  

cientificar a administração pública, em especial, a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS) acerca das decisões deliberadas nas Assembleias 

supracitadas, e solicitamos com  URGÊNCIA  um retorno por parte desta administração.  

  Durante o mês de março do corrente ano, o SINDSEP recebeu diariamente 

centenas de denúncias, as quais versam sobre ausência de disponibilização de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI’s) nas unidades que prestam os serviços na Política de Assistência 

Social na metrópole paulistana. Por serem considerados essenciais os atendimentos presenciais 

da população usuária estão sendo mantidos durante a pandemia do Coronavírus. 
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           A gravidade da situação fez emergir para este Sindicato a urgente necessidade 

de abertura de diálogos com a gestão municipal, ocorrendo mesas técnicas, emissão de ofícios 

e requerimentos diversos, todos com o objetivo de solucionar a problemática da falta de EPI’s, 

visando assim a proteção integral da vida dos servidores públicos que compõe o quadro de 

Recursos Humanos das unidades do SUAS, tendo em vista o contágio generalizado do 

Coronavírus, na cidade de São Paulo e no mundo. 

  Entretanto, mesmo  em se tratando da proteção da vida destes servidores e da 

população usuária desta política pública - que convenhamos ressaltar: é a mais VULNERÁVEL 

no contexto da pandemia - e também entendendo a importância da não expansão do número de 

infecções por contágio, a questão não foi solucionada pela gestão municipal e o resultado disso 

é uma omissão que têm acarretado situações de risco já vividas pelos trabalhadores e usuários. 

  Entende-se que uma política pública, que atende a camada mais vulnerável da 

sociedade, isto é, pessoas e grupos (crianças, adolescentes, idosos, mulheres, gestantes, 

pessoas em situação de rua e com deficiência) que vivenciam situações de privações diversas, 

tais quais: insuficiência de alimentação adequada, nulo e/ou precário acesso à moradia, 

saneamento básico, emprego e renda, não podem continuar sendo colocadas em risco por um 

órgão cuja conduta deveria ser a de proteger. Explicamo-nos: tal população, mais vulnerável ao 

contágio do Coronavírus têm comparecido e consequentemente formado grandes aglomerações 

nas unidades de Assistência Social, sendo atendidos por funcionários que não dispõem de EPI’s 

necessários para atendimentos seguros. Isto significa, no micro âmbito da questão, que as 

famílias e usuários estão sendo expostos às situações de extremo risco, assim como também os 

próprios servidores, e no âmbito macro, que a gestão municipal têm sido um agente potencial na 

disseminação do Coronavírus de centenas de servidores e milhares de famílias. Estas questões, 

para além de violar orientações e ou recomendações dos órgãos reguladores de saúde pública, 

viola também os princípios e diretrizes da própria política pública de Assistência Social. 

  O fornecimento dos referidos EPI’s tem ocorrido de forma inconstante e 

incompleto, sem quantidade e qualidade suficiente, além da ausência de capacitações e/ou 

informações sobre o manuseio adequado de tais equipamentos. Assim, em alguns dias há 

disponibilidade de EPIs nas unidades de Assistência Social, em outros dias, não. Os poucos 

EPI’s disponibilizados, como máscaras, chegam nas unidades embalados em sacolas de 

supermercados, ou seja, podem estar já contaminados pois não se sabe como foi manuseado 

e/ou se estão sendo reutilizados. Já chegaram em unidades de trabalho, inclusive, caixa de luvas 

vencidas. A dificuldade de obtenção dos insumos e de distribuição dos equipamentos entre os 

diversos servidores em atividades essenciais na PMSP é invocada com frequência, mas não 

pode ser utilizada como justificativa para manutenção de servidores em alto risco de 

contaminação, como está ocorrendo na política de Assistência Social. 

  Ademais, sobretudo na segunda quinzena do mês de março em diante, com o 

cenário de pandemia e aumento do desemprego, houve um aumento significativo na procura da 

população usuária por proteção social, que em tese deveria ser ofertada adequadamente pelos 

Centros de Referência e Serviços Socioassistenciais prestados pela SMADS. Diga-se de 
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passagem, que os mais vulneráveis, neste contexto têm sofrido agravamento de suas 

vulnerabilidades, assim como também têm ocorrido aumento exponencial desta população. 

  Filas enormes se formam dentro e fora dos Centros de Referência, com pessoas 

ávidas por uma resposta da Prefeitura de São Paulo aos seus anseios, que estão ligados 

basicamente, à necessidade de obtenção de meios para sobreviverem no atual contexto de 

CRISE DE SAÚDE SANITÁRIA. Houve casos de tentativas de agressões à servidores públicos, 

em alguns deles inclusive, se concretizando. Mas sobretudo há muita confusão, dificuldade de 

organização do acesso da população às unidades de Assistência Social e aos serviços 

socioassistenciais. Cabe salientar que nem todas as unidades de trabalho contam com o apoio 

da Guarda Civil Metropolitana para auxiliar nesta organização. Com isso, para além dos 

servidores estarem em alto risco de contágio do Coronavírus, o risco de agressões acaba 

agravando ainda mais o perigo. 

  O exercício das funções da política de Assistência Social, em determinadas 

situações, está baseado no contato direto e presencial entre os usuários e servidores. Ressalta-

se que algumas atividades presenciais exercidas nas unidades de Assistência Social da cidade 

de São Paulo, por não terem sido mais bem gerenciadas até o momento pela administração 

pública (por exemplo a entrega de benefícios eventuais como Cesta Básica, que poderiam ser 

substituídas por Cartão alimentação para evitar aglomerações) têm estimulado aglomerações 

sem necessidade. 

  Ao desenvolver suas atividades, especialmente nos momentos atuais, os 

trabalhadores da Assistência Social, aqui entendido como todos os trabalhadores públicos, 

privados e parceiros, expõem-se A riscos que antes não existiam. Cabe mencionar ainda, que 

para além da ausência de EPIs, as unidades encontram-se sem limpeza adequada, visto que os 

contratos flexíveis e frágeis que acometem os trabalhadores terceirizados desta frente acabam 

tornando o processo de trabalho precário. Há menção de que em alguns Centros de Referência 

há apenas 1 profissional para dar conta de toda frente de trabalho da higienização e limpeza do 

local e em outros completa ausência destes profissionais. Estes trabalhadores também não 

fazem uso de EPIs devido falta de disponibilização (mesmo havendo necessidade, já que 

acabam tendo contato direto com a população atendida nestas unidades por ocuparem um 

mesmo espaço físico). A mesma situação tem acontecido com agentes de segurança 

terceirizados; cadastradores do Cadastro Único; motoristas e trabalhadores de serviços 

socioassistenciais parceiros. Neste sentido, mesmo que um servidor/trabalhador terceirizado  

possa não ter, em algum momento, contato direto com a população, está tendo com outros 

trabalhadores que ao terem contato direto com os usuários não fazem uso de EPI’s por falta de 

fornecimento da PMSP/SMADS e/ou empresa contratada para prestação do serviço terceirizado. 

  Outra situação recorrente é a de que, muitos servidores, por residirem longe do 

local de trabalho, precisam se locomover via transportes públicos (leia-se: Trens, Metrôs, 

Ônibus), espaços estes que, apesar da pandemia, encontram-se ainda com grandes 

aglomerados de pessoas. Há servidores que viajam mais de 60 km por dia para chegarem às 

suas unidades. Neste sentido, entende-se que é preciso haver disponibilidade de EPIs para 
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assegurar que o trajeto para o trabalho seja protegido, o que infelizmente não tem ocorrido, 

aumentando a propagação do Coronavírus. 

  Sabe-se que os EPI’s são de uso obrigatório todas as vezes que o exercício de 

atividade funcional expõe o trabalhador e a população em risco no que se refere à sua integridade 

física e/ou mental. Assim, cabe mencionar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

seu 225 apregoa: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.” E para 

tal todo empregador, deverá prover os mecanismos de proteção necessários, considerando os 

riscos de cada atividade. 

  Assim, considerando os breves apontamentos, nos dias 07/04/2020 e 15/04/2020 

reunidos em Assembleia, os trabalhadores das unidades de Assistência Social da SMADS 

(CRAS, CREAS, Centros Pops, ESPASO, SAS entre outras) deliberaram as seguintes questões 

elencadas a seguir, das quais, nesta oportunidade, estão sendo informadas à administração 

pública que recebe este Ofício: 

Considerando: 

1) a Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020, que “estabelece as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID 

- 19); 

2) o Decreto Nº 59.283, de 16 de Março de 2020, que declara situação de Emergência no 

Município de São Paulo, em especial seu Art 5º que diz: “Caberá ao gestor municipal adotar 

todas as providências legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes 

públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio pelo coronavírus, em 

especial, no período da emergência, as medidas transitórias previstas neste decreto.” 

3) os objetivos da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) que exige garantia de 

proteção social básica e especial aos seus usuários, isto é, de proteção à vida e não de promoção 

à sua morte; 

4) a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS) e Norma Operacional 

Básica do SUAS (NOB/SUAS) que entende ser imprescindível a qualidade das ofertas 

socioassistenciais e qualificação dos trabalhadores do SUAS; 

5) a Portaria nº 012-SMADS-2020 de 15 de abril de 2020, que reorganiza os fluxos de 

atendimento nos CRAS em especial o Art 1§ que determinas que “os profissionais que exerçam 

atividades de atendimento ao público utilizar os materiais e insumos recomendados pelas 

autoridades de saúde e sanitárias”. 
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DELIBERA, DECIDINDO: 

A.  

Solicitar, mais uma vez, que a SMADS, proceda IMEDIATAMENTE - e enquanto se mantiverem 

os riscos de contágio nos ambientes de trabalho, ameaçando a saúde e segurança dos 

trabalhadores - a disponibilização de medidas de proteção coletiva e de EPIs em quantidade e 

de acordo com o risco de cada atividade conforme define o Decreto 59.283/2020: 

Art 12 . “XII - disponibilização de máscaras, álcool em gel, bem como outros materiais e insumos 

recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para todos os servidores que exerçam 

atividades de atendimento ao público”  

B.  

Na hipótese de não fornecimento de forma contínua e rotineira dos equipamentos necessários 

para o desenvolvimento das atividades de assistência, e constatando a ausência de higienização 

e limpeza adequada, bem como disponibilização de EPIs para serem utilizados no trajeto para o 

trabalho, os trabalhadores SUSPENDERÃO, IMEDIATAMENTE suas atividades laborais até que 

a situação de risco seja resolvida. 

  Desta forma, pensando na Saúde de todos: servidores, parceiros e usuários, a 

suspensão temporária das atividades prestadas por tais servidores é a melhor solução para 

diminuir o risco de contágio, caso não sejam oferecidas as condições necessárias para exercício 

de um trabalho seguro, digno, decente e de qualidade. Neste sentido, uma alternativa seria a 

inclusão de todos os trabalhadores em teletrabalho/teleatendimento a ser operado de forma não 

presencial nas unidades. 

  Contando com a devida atenção.   

 

Respeitosamente, 

 

 

                                    ______________________________ 

                                             Sérgio Ricardo Antiqueira 

                                                         Presidente 

 

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

CORONAVÍRUS), ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ PROTOCOLADO FISICAMENTE. 


