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Questões aos candidatos a Prefeito de São Paulo para as 
eleições de 2º Turno- 2020 

Estão na origem do SINDSEP, contemporânea dos grandes movimentos sociais e sindicais do 
anos de 1980 que derrotaram a ditadura e construíram a Constituição cidadã, a vocação classista 
no olhar para os trabalhadores e a vocação para um papel social que transcende o sindical ao 
integrar-se e unir-se aos movimentos sociais na defesa dos direitos, especialmente aqueles que 
só podem ser garantidos à população no exercício das políticas e dos serviços públicos. Temos 
expressado incansavelmente tais vocações nas práticas desenvolvidas nos últimos períodos e 
nossa defesa dos serviços e dos servidores públicos. Esse papel não pode ser diferente no 
momento em que estão em jogo o destino da administração e das políticas públicas como no caso 
das eleições municipais, especialmente no segundo turno quando projetos e concepções muito 
diferentes estão em disputa. Buscando ajudar o aprofundamento da compreensão dos servidores 
dessas questões sobre os projetos em jogo, algo impossível de se apreender simplesmente pela 
campanha eleitoral, o Sindsep está encaminhando a ambos os candidatos em disputa do segundo 
turno um conjunto de questões elaboradas a partir da última pauta de campanha salarial do 
Sindsep em 2018, antes da pauta unificada de 2019 e da pandemia de 2020. Além de pedir aos 
candidatos que respondam em 72 horas para que possamos construir material de divulgação para 
as redes sociais, estamos convidando os candidatos para a realização de uma live com cada um 
no Facebook do Sindsep em dia e horário de sua melhor conveniência conforme a disponibilidade 
na agenda, antes do dia 27, para que os servidores tenham condições de ouvir as propostas e 
tomarem assim suas decisões.  

Assim seguem as questões por tópico: 

 

Saúde  

Desde 2017, várias medidas da gestão municipal foram tentadas ou implementadas contra o SUS, 
como a tentativa de fechar 570 farmácias das unidades públicas nas periferias para repassar 
serviços para as redes privadas. O Ministério Público barrou a tentativa de reestruturação da saúde 
que buscava reduzir o orçamento de 10 para 6 bilhões de Reais. Várias bases do SAMU foram 
desmontadas como demonstrou o relatório das visitas do Sindsep realizadas na presença do 
governo e sob anuência do MP, colocando em risco pacientes, trabalhadores e com aumento do 
tempo de espera das ambulâncias. Em meio à pandemia a Autarquia Hospitalar Municipal que 
gerencia 11 hospitais da rede municipal foi desmontada, assim como a COVISA que teve suas 
equipes dissolvidas para desempenharem outras funções nos territórios quando mais se faz 
necessário o acompanhamento e produção de dados epidemiológicos, fiscalização de 
estabelecimentos e construção de protocolos de segurança. As terceirizações na saúde 
aceleraram com as Organizações Sociais ocupando mais de 60% das unidades, total falta de 
transparência na fiscalização sobre a entrega dos serviços, quanto à qualidade da assistência à 
população e referente às vantagens mediante inúmeras evidências de custos mais altos aos cofres 
públicos. Qual é a proposta do candidato para o Sistema Único de Saúde no próximo 
período? 

 

Educação 

Temos observados cortes nos orçamentos da educação desde 2017 que iniciou com um 
congelamento de R$ 1,5 Bilhões. As nomeações dos concursos foram interrompidas e processos 
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de privatização antes não vistos nesse setor tomaram forma. Foi criado em 2019 um voucher para 
compra de vagas em creches particulares e durante a pandemia a política foi estendida às escolas 
de educação infantil. Os 12 novos CEUs já estão pensados na lógica de privatização de vários 
serviços. Vários ensaios sobre a reabertura das escolas durante a pandemia tiveram a reação 
contrária das famílias e trabalhadores até o momento. Sem Parecer Técnico e com a orientação 
de não retomada pela COVISA antes do seu desmonte, os ensaios vão se tornando realidade. 
Com as escolas fechadas foram matriculadas crianças em vagas virtuais mesmo não havendo 
salas ou professores para atuarem com essas turmas. Os alunos e as famílias passaram oito 
meses sem qualquer aporte da Prefeitura e só vieram a receber um cartão alimentação a uma 
semana do 1º turno. Qual é a proposta do candidato para uma Educação pública de qualidade 
no próximo período? 

 

Serviço Funerário 

As tentativas presentes na gestão de Serra e Kassab de privatizar o serviço funerário e os 
cemitérios públicos já inspiravam os desejos manifestados por Doria mesmo antes de assumir. 
Desde 2017 houve várias tentativas com leis aprovadas na Câmara sem debate público. Sem 
concursos, durante a pandemia todas as contratações se fizeram de forma terceirizada e 
precarizada, com trabalhadores sem proteção e sem fiscalização. O processo de concessão está 
suspenso pelo Tribunal de Contas do Município, mas a lei 17.180/20 está em vigor. Mesmo antes 
de privatizar os serviços, a administração passou a cobrar taxas que antes isentavam a população 
mais pobre. Qual é a proposta do candidato para o Serviço Funerário e os cemitérios 
públicos no próximo período? 

 

Assistência Social 

Uma das áreas que mais sofreu cortes e congelamento de verbas a assistência teve o SUAS 
desorganizado e fechamento de serviços e redução de vagas desde 2017. Associado ao impacto 
do aumento da pobreza e da fome no Brasil, em meio à pandemia o aumento de demanda com 
redução de serviço, tem levado ao colapso o sistema, ainda mais com concursos sem nomeação. 
Qual é a proposta do candidato para o Sistema Único de Assistência Social e os serviços 
no próximo período? 

 

Privatizações, terceirizações e administração direta 

Vimos nos últimos anos e meses o crescimento do projeto de privatizações e terceirizações pela 
gestão municipal, demonstrando a clara opção pela execução das políticas públicas pelos setores 
privados, que, por sua natureza, tem o lucro como objetivo principal, se antagonizando ao 
interesse público que se expressa pelas necessidades da população, especialmente a mais 
vulnerável. Entendemos que essa lógica atende ao topo da pirâmide uma vez que transforma as 
necessidades da população e seus direitos constitucionais em mercadorias. Por sua vez, a escolha 
por modelos de contrato de gestão por Organizações Sociais ou terceirizações propriamente ditas 
tem excluído e reduzido os serviços prestados, precarizando as relações de trabalho e a qualidade 
dos serviços, tornado sua execução mais cara e impedido a transparência necessária para o 
controle social e para a fiscalização, seja sobre como e quanto é gasto do dinheiro público, seja 
sobre o cumprimento de metas pelos terceirizados. E ao abrir mão do serviço público direto, a 
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administração reduz, ao nosso ver, intencionalmente as contribuições para o Regime Próprio de 
Previdência Social, promovendo uma insustentabilidade programada. O candidato se propõe a 
reverter esse modelo? Como? 

 

Concursos públicos 

Para se garantir um estado de bem estar social, é fundamental o investimento público nas áreas 
e políticas sociais. Vimos nos últimos 4 anos redução e cortes do orçamento e nos investimentos 
justamente nas áreas sociais, bem como o fechamento de unidades e serviços. A redução de 
serviços fecha postos de trabalho na administração direta, ainda mais quando aliada à 
transferência do serviço direto para modelos terceirizados. A Prefeitura de São Paulo tinha em 
2009, 132 mil servidores ativos e em 2017, conforme a própria administração a PMSP chegou a 
122 mil. 10 mil servidores a menos promovendo políticas públicas além de reduzir a contribuição 
para o Iprem, pela não reposição de trabalhadores aposentados, falecidos ou exonerados. Qual é 
a importância e o papel do concurso público na gestão da cidade e o que propõe o 
candidato para o próximo período? 

 

Previdência Municipal 

Em 27 de dezembro de 2018 foi sancionada a Lei nº 17.020, instituindo no Município de São Paulo, 
o regime de previdência complementar e aumentando as alíquotas dos servidores de 11 para 14%. 
O Projeto e a Lei aprovada levaram às duas maiores greves da história do funcionalismo municipal, 
durante 20 dias em 2018 e 33 dias em 2019. Em nosso entendimento o debate sobre o 
financiamento do Iprem nunca deveria ter passado pela culpabilização dos servidores e dos 
aposentados por desequilíbrios no caixa, mas sim pela necessidade de empenho da PMSP em 
cobrar grandes devedores, pela reversão do modelo de terceirizações e privatizações acelerados 
nos últimos anos em detrimento dos concursos públicos reduzindo as contribuições 
previdenciárias, alternativa mais barata e eficiente para as políticas públicas. Como o candidato 
entende a situação previdenciária do servidor, o que propõe para reverter os danos 
causados aos servidores pela Lei e como pretende defender nosso regime próprio de 
previdência? 

 

Política Salarial 

A lei salarial Nº13.303/02, criou a revisão geral anual e estabeleceu reajustes quadrimestrais 
quando a média das despesas de pessoal em relação à média das receitas correntes não 
superasse 40%. No entanto, os servidores acumularam nesses quase 20 anos sucessivos 
reajustes de 0,01% ou 0,1%, sendo as revisões gerais substituídas alternadamente por políticas 
de gratificação ou reestruturações de carreira setorizadas que disparavam a trava da reposição 
quadrimestral mesmo diante do contínuo e grande crescimento das receitas municipais. Como o 
cálculo utilizado pela lei 13.303/02 difere do utilizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as 
despesas com pessoal e aposentados tem permanecido muito abaixo de qualquer gasto 
prudencial previsto pela LRF. Essa lógica de arrocho salarial coloca os servidores, especialmente 
os com menores salários e aposentados como presas fáceis para as instituições financeiras que 
fazem parcerias de consignação com a Prefeitura Municipal a juros altíssimos, arrancando dos 
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servidores ainda mais seus baixos e congelados salários.  Que política salarial o candidato 
propõe para o funcionalismo? 

 

Benefícios e verbas indenizatórias 

Os adicionais e gratificações como insalubridade, periculosidade, penosidade, difícil acesso, 
convocação, gratificação de função tem como base de cálculo os salários e pisos que sequer 
existem mais na Prefeitura. O adicional noturno não é extensivo a todos os servidores da PMSP e 
autarquias que trabalhem após as 19 horas. Em vários setores com o na Saúde, os servidores não 
recebem pela realização de plantões extras. O valor do Auxílio Refeição é muito abaixo dos valores 
do mercado e o Vale Alimentação, além de não atingir todos os servidores é cortado na 
aposentadoria. Que tipo de política de benefícios propõe o candidato para o funcionalismo 
e que papel ela deve desempenhar na gestão das pessoas que executam as políticas 
públicas? 

 

Condições de trabalho  

As condições de trabalho no município estão longe do que se preconiza como Trabalho Decente. 
A qualidade e eficiência dos serviços estão diretamente relacionadas com as condições de 
trabalho oferecidas, mas, lamentavelmente, na maioria das unidades o que se verifica é a falta de 
recursos, equipamentos precários, ausência de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores 
e trabalhadoras, assédio moral, assédio sexual, homofobia, racismo institucional e outras formas 
de violência no trabalho e outras situações que repercutem negativamente na saúde levando ao 
adoecimento. É comum que trabalhadores adoeçam em função das violências sofridas, bem como, 
qualidade do ambiente de trabalho. Durante a pandemia essa situação se agravou. Os 
trabalhadores da saúde foram colocados em risco logo no início da crise sanitária mediante a falta 
de Equipamentos de Proteção Individual adequados e suficientes, amplamente reportado pela 
imprensa. O número de adoecimento e morte no setor foi desproporcional. Cinco profissionais da 
enfermagem foram removidos para longe de suas casas por perseguição associados às denúncias 
da imprensa. Além de garantir condições estruturais adequadas, é urgente o fim das violências do 
trabalho nas unidades e a definição de uma política sistemática de saúde do trabalhador adequada 
à realidade do trabalho no serviço público. O que propõe o candidato em termos de melhoria 
das condições de trabalho e para a saúde do trabalhador? 

 

Carreiras 

Os planos de Carreira, Cargos e Salários são um excelente instrumento de gestão para promover 
o desenvolvimento e o aprimoramento funcional, bem como política de valorização dos servidores. 
Permitem maior compromisso e permanência no serviço público para não se perder o 
conhecimento e a expertise acumulados na administração pública pela evasão de trabalhadores 
para o setor privado nas fases de alta de ciclo econômico. No entanto, dada a política salarial no 
município, os planos de carreira acabaram se tornando substitutos à negociação salarial, 
enviesando os debates e promovendo inúmeras distorções. Dentre elas, as principais se 
encontram nos mecanismos de transição, migração e enquadramento entre as carreiras, 
desconsiderando tempos e experiências e a paridade para aposentados. Por vezes 
desconsideram a necessidade de incorporação de gratificações e abonos, importante mecanismo 
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também para se garantir paridade a aposentados. Via de regra as carreiras ignoram e não 
valorizam as potencialidade e talentos no melhor aproveitamento dos trabalhadores, bem como 
não garantem a oportunidade de formação para o melhor desenvolvimento profissional. E não 
possuem política permanente de remoção e aproveitamento de profissionais com regras objetivas 
e transparentes. E como as carreiras são discutidas em tempos diferentes, cada setor possui 
perdas salariais diferenciadas. A última reestruturação de carreira ocorreu em 2015. Desde então 
somente em 2019 foi apresentada uma proposta pela gestão municipal, rejeitada pelos 
trabalhadores dos níveis básico e médio por excluir cerca de 70% dos servidores aposentados e 
ativos de qualquer ganho, fato inédito nas reestruturações nos últimos 20 anos. Diante desse 
quadro e desses elementos apontados que política de revisão e de reestruturação para as 
carreiras pretende o candidato? 

 

Servidores Admitidos 

O Sindsep, junto aos próprios servidores, construiu há alguns anos um Projeto de Lei de 
valorização dos servidores admitidos enquanto durou processo de negociação com a Prefeitura 
de São Paulo que é a responsável, ao longo de 30 anos, pela manutenção da situação precária 
desses servidores e criação do abismo salarial com os demais colegas nas mesmas atribuições. 
O projeto prevê a justa correção dos salários observando-se o tempo que se dedicarem ao serviço 
público. Todas as tentativas inclusive com a base do governo na Câmara não tiveram resultados. 
Como o candidato se propõe a solucionar esse problema? 

 

Aposentados 

Os aposentados são as maiores vítimas da política de 0,01%, da criação de gratificações, abonos 
e benefícios que os excluem. Sem revisão geral todos permanecem com salários congelados, 
sendo arrimos de família muitas vezes, ainda mais nesse período de enorme desemprego. São os 
que mais buscam empréstimos consignados. E mesmo aqueles com paridade que costumam se 
beneficiar de reestruturações acabam prejudicados ou por propostas sem ganhos ou por 
enquadramentos que ignoram seu histórico de tempo e crescimento na carreira no período da 
ativa. E foram culpabilizados e tratados como déficit durante a reforma previdenciária municipal. 
Sendo assim, que política propõe o candidato para os servidores aposentados? 

 

HSPM 

O HSPM é um patrimônio construído com suor, luta e contribuição dos servidores de várias 
gerações. Com o fim da contribuição feita pelos servidores em 2005, o hospital foi sucateado ao 
longo do tempo, retirado da gestão dos servidores que tiveram seu atendimento cada vez mais 
reduzido e terceirizado, e passou a ser utilizado para cobrir as deficiências da assistência 
hospitalar no município. Para se resgatar o Hospital para uso exclusivo dos servidores municipais 
e seus dependentes, é preciso construir unidades que permitam o atendimento de munícipes e se 
definir um plano de investimento com metas de qualidade construído com a participação dos 
servidores e submetidos à sua fiscalização, sem terceirização, privatização total ou parcial do 
HSPM. Qual a proposta do candidato nesse sentido? 
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Negociação 

Sem regulamentação nacional para o reconhecimento da negociação coletiva no serviço público, 
a Prefeitura de São Paulo conta com a lei nº13.303/02, a lei salarial, para a instituição de sistema 
permanente de negociação, chamado de SINP. No entanto, desde a discussão da reforma 
previdenciária em 2018 que não agregou quaisquer posições das entidades sindicais à proposta, 
que não se fez mais qualquer negociação em mesa central. Na saúde, com mesa setorial 
respeitada por todos as gestões, as mesas estão suspensas desde março. Na assistência a mesa 
recém criada também foi encerrada unilateralmente pela gestão municipal há pouco mais de um 
mês. Na educação, os pedidos de mesa durante a pandemia para tratar sobre as intenções da 
gestão de retorno às aulas sem as condições estabelecidas somente aconteceu após intervenção 
da Câmara Municipal. Assim, como pretende o candidato dialogar com as entidades sindicais 
que representam o funcionalismo municipal? 

 

 

DIREÇÃO SINDSEP 

 

 


