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Ofício SG n.º 0271/2020 

 

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.: INCLUSÃO DE SERVIDORES EM EXERCÍCIO DE TRABALHO PRESENCIAL NO  DECRETO 

MUNICIPAL N.º 59.403    

 

 Diante do Decreto Municipal 59.403 de 07.05.2020 que “Institui regime emergencial de restrição 

de circulação de veículos no Município de São Paulo por conta da pandemia decorrente do 

coronavírus”, estipulando a circulação, de acordo com o emplacamento do veículo em dias ímpares e 

pares, conforme consta em seu artigo  2º  “O regime de restrição de circulação de veículos 

automotores nas vias públicas do Município de São Paulo, independentemente de sua localidade de 

licenciamento, será realizado na seguinte conformidade: I - dias ímpares somente poderão circular 

veículos com dígitos finais da placa ímpares; II - dias pares somente poderão circular veículos com 

dígitos finais da placa pares”, o SINDSEP (Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e 

Autarquias do Município de São Paulo), apresenta suas considerações e requerimento urgente como 

segue:  

 Considerando que entendemos ser o principal objetivo do referido decreto a redução de 

circulação de pessoas, no sentido de ampliar o alcance do isolamento social como ação preventiva 

contra a disseminação do novo coronavírus; 

 Considerando que medidas são necessárias para cumprir a função do isolamento social, 

mas sem prejudicar os serviços essenciais dos quais depende a população; 
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 Considerando que são muitos os servidores, de diversas secretarias, que não foram 

dispensados do trabalho presencial durante o período emergencial, como tem se manifestado o 

SINDSEP por meio de ofícios e reuniões, solicitando que os servidores exerçam suas atividades 

através de teletrabalho, para evitar que os mesmos se tornassem agentes transmissores do vírus 

além de terem a própria vida em iminente risco; 

 Considerando, que muitos servidores dos serviços essenciais ou não, na falta de outra 

alternativa para a execução de seu trabalho, não puderam cumprir a quarentena e passaram a 

utilizar veículo próprio para seu deslocamento até o local de trabalho, justamente para se 

protegerem de contágio pela COVID 19, evitando o transporte público, evitando o risco tanto de 

serem contaminados como de serem agentes transmissores;  

Considerado que se faz necessária a adequação da medida no sentido de não prejudicar o 

deslocamento de servidores públicos, tanto de setores das áreas essenciais não contemplados pelo 

Decreto ou como os de áreas não essenciais cujos representantes dos órgãos decidiram pela 

manutenção do trabalho presencial, e que possuem como recurso veículo próprio como alternativa 

ao risco de contaminação e transmissão por utilização de transporte coletivo;  

  O SINDSEP vem, respeitosamente, REQUERER que sejam incluídos todos os 

servidores que não foram dispensados do trabalho presencial no referido decreto, bem como, 

que todos os servidores que efetuarem o cadastro, atendendo ao Artigo 6º “A Secretaria Municipal 

de Mobilidade e Transportes fixará o procedimento a ser realizado para fins de cadastramento dos 

veículos que gozarão da excepcionalidade da restrição de circulação” não sofram a subtração do   

benefício Vale Transporte como medida emergencial, uma vez que o deslocamento gera custos 

difíceis de arcar, especialmente por aqueles que fizeram a opção pelo benefício. 

 Contando com a devida atenção e com o atendimento, em caráter de urgência, ao 

requerimento neste apresentado, permanecemos no aguardo. 

 

  

Respeitosamente, 

 

 

                                    ______________________________ 

                                             Sérgio Ricardo Antiqueira 

                                                         Presidente 

 

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

DOCUMENTO NÃO SERÁ PROTOCOLADO FISICAMENTE. 


