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Ofício SG n.º 0272/2020 

São Paulo, 08 de maio 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) 

 

REF.: NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS AOS SERVIDORES SOBRE A BONIFICAÇÃO POR 

RESULTADOS 

 

  Diante das informações divulgadas na imprensa e da publicação do Decreto 59.402, de 

07/05/2020, que “Altera a redação do artigo 11 do Decreto nº 59.163, de 27 de dezembro de 2019, que 

regulamenta a concessão da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela Lei nº 17.224, de 31 de 

outubro de 2019, aos agentes públicos municipais, na forma e condições que especifica”, e da Portaria 

Conjunta SGM/SG/SF 14, de 14/04/2020 PROCESSO SEI Nº 6011.2020/0002169-0, que “Aprova  os  

pareceres  e  homologa  os  resultados  relativos  aos  indicadores  14.2,  18.1,  24.1,  bem  como  os  

Índices  Agregados de Cumprimento das Metas das Secretarias que especifica e a Média dos Índices 

Agregados de Cumprimento das Metas...”. O SINDSEP (Sindicato dos Trabalhadores na 

Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo) vem, respeitosamente, através do 

presente ofício, apontar a necessidade do Governo dar publicidade, através de cartilha 

explicativa para todo o funcionalismo,  que trate da maneira mais esclarecedora possível, a 

forma como é feito o cálculo para a percepção da bonificação, bem como informando "os 

percentuais constantes do relatório consolidado de aferição do cumprimento das metas 

homologado pela comissão intersecretarial", nos termos do referido Decreto e da Lei 

correspondente. 

  Entendendo ser de fundamental importância que os servidores sejam devidamente 

informados, de forma mais breve e transparente possível, sobre os valores de bonificação a serem 

recebidos nos meses de maio e junho, viabilizando o entendimento de cada trabalhador quanto aos 

cálculos que determinaram os valores que receberão em seus proventos. 
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  Diante da suma importância da solicitação acima apresentada, permanecemos no 

aguardo de providências, o mais urgente possível, agradecendo antecipadamente a atenção 

dispensada. 

 

Respeitosamente, 

 

 

                                    ______________________________ 

                                             Sérgio Ricardo Antiqueira 

                                                         Presidente 

 

 

  

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

CORONAVÍRUS), ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ PROTOCOLADO FISICAMENTE. 


