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Ofício Nº 029/2020                                           

 

Caucaia, 21 de março de 2020. 

 

Ilmo. Sr. 

Moacir de Sousa Soares 

Secretário da Saúde do Município de Caucaia  

Nesta. 

 

  

Sr. Secretário, 

 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia- 

SINDSEP, cumprimenta-lhe cordialmente e vem através deste, dialogar com esta 

secretaria, CONSIDERANDO O GRAVE QUADRO DE PANDEMIA E A 

FUNDAMENTALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES 

DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, com os poderes que lhe forma 

conferidos pelo artigo 8º, inciso III, da Constituição Republicana vem comunicar, 

expor e requerer o que adiante segue: 

 Sejam elaboradas escalas dos servidores de saúde de forma que 

não sejam sobrecarregados cumprindo jornada legais, humana, 

em caso de concordância do profissional, realizar hora extra, que 

devem ser registrados e devidamente remuneradas como manda 

o ordenamento jurídico, bem com outros direitos sociais; 

 Evitem-se jornadas desumanas, visto que o profissional da saúde, 

que inclui desde o auxiliar de serviços gerais ao médico, com 

todos os níveis de formação e funções, para que o profissional 

possa voltar ao seu trabalho devidamente descansado, para bem 

desempenhar suas funções por meses e meses, que se seguirão; 

 Sejam fornecidos EPI´s para que corram o menor risco, só pena 

de contrair o próprio mal que combate; 
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 Sejam tomadas todas as medidas de higiene, ao longo do 

desempenho do servidor, em seu local de trabalho, na sua 

chegada, na sua saída, para que também seus familiares não com 

risco; 

 Sejam liberados todos os profissionais da saúde com mais de 60 

anos e grávidas (grupo de risco) que não queiram trabalhar,  sem 

prejuízo de sua remuneração.  Devendo manifestar- por escrito, 

caso queiram desempenhar suas funções; 

 Sejam fornecidos EPI´s aos motoristas da saúde e servidores 

acompanhantes, aos e as agentes de combate as endemias e 

agente comunitária de saúde, reduzindo todos os riscos de serem 

atingidos pela pandemia no desempenho de sujas funções; 

 Sejam observadas todas as medidas das normas estaduais, 

federais e da Organização Mundial da Saúde – OMS – quanto a 

segurança dos servidores de todos as demais secretarias, em 

serviço, que tenha contato com o público, que também deve ser 

protegido. Liberando para trabalhar em casa, home office, todos 

os servidores que possam desempenhar suas funções a 

distância, sendo o caso fornecendo equipamento; 

 Garantia de pagamento da Insalubridade para todos os 

trabalhadores da saúde; 

 O Sindicato, ora oficiante, manterá membros da direção em 

regime de plantão, para receber denúncias por e-mail e 

WhatsApp, de qualquer violação a direitos básicos dos servidores 

da saúde bem como da população, quanto aos seus direitos, para 

imediata comunicação ao Município e solução das pendências. 

 

 

Certos do atendimento, nossos agradecimentos. 
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Atenciosamente,  

 

 

 
Maria das Dores Rodrigues dos Santos 

Presidenta 


