
MANIFESTO POR UMA EFETIVA  
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS DECISÕES DE  

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR COVID-19
Com a chegada da pandemia do COVID-19 

ao Brasil, a Prefeitura do Município de São 
Paulo lançou o DECRETO Nº 59.283/ 2020, de-
clarando situação de emergência na Capital 
com medidas para o enfrentamento do Co-
ronavírus. O Decreto acertava em relação ao 
tempo do restante do país e a medidas com 
relação ao funcionamento da Prefeitura, mas 
já flexibilizava com o setor privado, inclusive 
os que prestam serviços à Prefeitura, dispen-
sou de licitação aquisição de bens e serviços 
relacionados à pandemia, mas sem construir 
mecanismos de fiscalização; impediu de te-
letrabalho gestantes e lactantes, servidores 
maiores de 60 anos e os com comorbidade 
em unidades dos serviços essenciais.

As preocupações trazidas pelo decreto e a 
necessidade de cuidar dos servidores públi-
cos municipais e dos  terceirizados levaram 
os sindicatos representantes dos trabalha-
dores da saúde pública municipal a buscar 
diálogo direto com a Secretaria Municipal 
de Saúde. Tal pressão levou à publicação da 
PORTARIA Nº 157/2020-SMS.G, instituindo a 
Mesa Técnica para discussão e acompanha-
mento da evolução da epidemia do COVID-19 
com representantes de sindicatos conselhos 
e movimentos, visando amplo debate com as 
entidades e assegurar a participação e ade-
são coletiva ao enfrentamento da epidemia.

Desde o início das reuniões da Mesa Téc-
nica, os sindicatos buscaram garantir a saúde 
e a segurança da totalidade dos/as trabalha-
dores/as da saúde, exigindo EPIs em quanti-
dade e qualidade adequadas, testagem para 
COVID-19, monitoramento do adoecimento e 
óbitos de trabalhadores, protocolos de ação 
para a saúde e segurança dos trabalhadores 
e afastamento em caso de suspeita ou con-
firmação de COVID-19, exigindo a chamada 
dos aprovados nos concursos públicos em 
vigência e contratos de emergência, para libe-
rar os trabalhadores pertencentes aos grupos 
de risco, além de revezamento e home office 
para os que não precisam estar necessaria-
mente presentes nos locais de trabalho.

Com o passar das reuniões, ficou clara a 
fragilidade do compromisso do governo de 
Bruno Covas com a transparência, com o 
amplo debate e com a participação popular 
no enfrentamento da pandemia. Após a par-
ticipação nas três primeiras mesas técnicas, 
o Secretário Municipal de Saúde, Edson Apa-
recido, nunca mais compareceu em tal mesa. 
Reuniões se arrastaram com inúmeros ques-
tionamentos dos representantes dos traba-
lhadores e dos movimentos sociais, sem a 
presença de técnicos especializados, ou sem 
respostas a vários pontos, sem encaminha-
mento de soluções e por inúmeras vezes, 
colocando em dúvida as denúncias trazidas. 
Mesmo as decisões da justiça ou acordos de 
interlocução direta assinados pela Prefeitu-
ra Municipal de São Paulo com mediação do 
Ministério Público Estadual de São Paulo não 
garantiram teletrabalho para o grupo de ris-
co, nem fornecimento regular de informações 
sobre aquisição e distribuição de EPIs e mate-
riais de higiene, aquisição e realização de tes-
tes para COVID-19 para os/as trabalhadores/
as, adoecimentos, afastamentos e óbitos de 
trabalhadores/as; boletins diários de todos os 
hospitais da rede municipal nos moldes que 
está sendo feito por SMS para os hospitais de 
campanha; informação semanal dos núme-
ros diários de sepultamentos na cidade por 
cemitério. Nem mediante cobrança na mesa, 
o governo se dispôs a dar encaminhamentos 
ou fornecer informações mesmo nos bole-
tins da SMS, após três meses instaurada. O 
governo sequer deu devolutiva de denúncias 
graves sobre OSs com contratações por PJ ou 
quarteirização, com indícios de fraude traba-
lhista, ou de servidores trabalhando após tes-
te positivo para COVID-19. Questões também 
ignoradas pela gestão no Conselho Municipal 
de Saúde.

Em suma, a Mesa Técnica se mostrou uma 
instância burocrática deliberadamente de pou-
ca resolutividade para a discussão e acom-
panhamento da evolução da epidemia do 
COVID-19 pelos atores que representam traba-



NESTE SENTIDO, COBRAMOS RESPOSTAS E  
ENCAMINHAMENTOS ÀS SEGUINTES QUESTÕES:

Informações detalhadas sobre o plano de combate ao COVID-19: detalhar as taxas  
de infecção, bem como índices de adoecimento e mortalidade por região (monitora-
mento preciso dos problemas para a elaboração de plano de intervenção para dar conta  
da situação);

Avaliação da flexibilização do Isolamento Social;

Plano de testagem dos trabalhadores da saúde, mencionando a norma técnica a ser se-
guida, o cronograma de testagem por unidade de saúde e informações sobre a aquisição 
de testes;

Concessão de licenças médicas e de afastamento de trabalhadores com suspeita e con-
firmação de COVID-19, bem como sobre 2 folgas a mais e férias para os trabalhadores 
estafados;

Informações detalhadas acerca das ações de garantia da saúde e da segurança dos traba-
lhadores perante a exposição à doença: detalhar as taxas de infecção, bem como índices 
de adoecimento e mortalidade entre trabalhadores, por unidade e especificando seus 
vínculos empregatícios (monitoramento preciso dos problemas e plano de intervenção 
para dar conta da situação);

Amplo debate sobre os processos de terceirização nos hospitais da AHM (incluindo infor-
mações sobre o PL 749), em setores ligados ao combate ao COVID-19 e outros setores 
(como as farmácias hospitalares);

Amplo debate sobre a cotratualização de leitos de hospitais particulares;

Implantação de Hospital de Campanha da Zona Leste;

Informações sobre a implantação dos leitos no Hospital Sorocabana;

Informações sobre o plano de ação pós-pandemia em relação aos hospitais de campanha;

Informações sobre municipalização dos Hospitais Gerais de Guaianases e de São Mateus.

Todos e todas na SMS, às 10h do dia 30 de junho para que possamos garantir uma 
efetiva participação nas decisões de enfrentamento da pandemia e garantir que o 

estado de emergência não seja um atalho para o mau uso do dinheiro público.

lhadores e usuários, bem distante da aparência 
democrática que o governo busca dar publici-
dade. 

Por tal motivo, os sindicatos representantes 
dos trabalhadores da saúde pública municipal e 
de movimentos sociais convocaram uma mani-

festação em frente à SMS (Rua General Jardim, 
36), no dia 30 de junho, às 10h. Em tal data e 
horário, ocorrerá mais uma reunião da Mesa 
Técnica e estaremos em frente a SMS cobrando 
informações e resoluções aos problemas dos/
as profissionais da saúde pública municipal. 
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