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ATA DE REUNIÃO 
 
 

Aos dezenove dias de março de 2020, às 09h00, compareceram na sala de reuniões da 1 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, situada na Rua Solimões, 2 

160, São Francisco, as pessoas nominadas na lista de presença anexa a esta ata, 3 

representando a SGM, SMAP, SMS, SMF, SMDT e SME e os representantes dos 4 

sindicatos SINDACS, SISMUC, SISMMAC, SINFISCO, SISMEC SIGMUC. Pauta: COVID 5 

19. Iniciou a reunião com a apresentação dos participantes. A Administração sugeriu que 6 

as solicitações fossem dos sindicatos fossem separados. Os sindicatos solicitaram que 7 

todos os sindicatos fossem atendidos juntos. A Administração informa que está tentando 8 

esclarecer o ponto de vista epidemiológico e que tem pautas que não serão respondidas 9 

hoje e a recomendação é que não sejam realizadas reuniões com muitas pessoas. Na 10 

sequência foi realizada a apresentação sobre a situação atual da saúde com relação ao 11 

CoronaVírus, pelo Dr. Alcides Augusto Souto de Oliveira, Diretor do Centro de 12 

Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde. Abertura para questionamentos. 13 

Sindicato questiona qual a definição legal quanto à questão dos idosos. A administração 14 

informa que não há divergência sobre a classificação de idosos. A Administração informa 15 

que a faixa usada para classificação de idoso a partir de 65 anos foi que a SMS ficaria 16 

sem quadro funcional e não há disponibilidade no mercado para suprir a falta de 17 

profissionais e nesse momento não há transmissão comunitária. A Administração colocou 18 

no decreto que as orientações podem ser alteradas diariamente de acordo com a 19 

evolução do quadro. O sindicato questiona sobre os EPI’s..A Administração informa que 20 

nas unidades de saúde e upas o fluxo está sendo separado, entre as pessoas com 21 

sintomas gripais e outros problemas de saúde. E para os que estão atendendo os 22 

usuários com quadros gripais todos devem usar os epis recomendados. Para os outros 23 

atendimentos não é necessário o uso de EPI, nesta fase evolutiva da pandemia. O 24 

Sindicato apresenta que não tem EPI’s e diz que só irá parar se não tiver o mínimo de 25 

EPI’s e apresenta que já tem profissionais afastados por suspeita de contaminação. A 26 

Administração informa que não está realizando atendimentos eletivos e que está tendo 27 

dificuldade em comprar EPI porque não encontra mais no mercado ou o preço aumentou 28 
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de forma desenfreada. O sindicato informa que não dá pra esperar o servidor estar 29 

contaminado para utilizar as máscaras. O sindicato questiona as informações sobre a 30 

transmissão do vírus e a situação atual. O sindicato questiona a dimensão da epidemia 31 

se os pacientes não estão sendo testados. A Administração informa como funciona o 32 

monitoramento de propagação de vírus respiratórios. O sindicato pede explicações sobre 33 

o decreto. A administração informa que é utilizado o critério de classificação de 34 

transmissão do vírus. A administração informa que pacientes internados são testados. A 35 

partir do fechamento de casos clínicos epidemiológicos não é necessário realizar o teste. 36 

O sindicato solicita que seja alterada a metodologia de atendimento nos centros POP 37 

sem equipamentos de proteção. A administração informa que nem todas as doenças 38 

podem ser colocadas no mesmo grupo do coronavírus, e que as aglomerações nos locais 39 

devem ser revistas. O sindicato questiona a suspensão das férias e licença prêmios são 40 

voluntárias ou compulsórias. A administração informa que a questão de afastamento 41 

voluntário é da natureza do afastamento. O sindicato informa que em SP não foi trazida 42 

a área de segurança para evitar contágio. A Administração informa que seguiu a linha de 43 

raciocínio do Estado do Paraná. O sindicato questiona situações sobre os agentes 44 

comunitários de saúde recebendo a população sem EPI’s e como será a entrega de 45 

medicamentos. Questiona também sobre a idade dos trabalhadores que são os mais 46 

velhos, se serão afastados. A administração informa que obedecerá a regra geral, mas 47 

que poderá ser direcionado para trabalho remoto ou dispensar do trabalho. O sindicato 48 

informa que colocar o trabalhador em outra área poderá ser desvio de cargo. A 49 

Administração informa que nesse momento, acima do cargo, os trabalhadores são 50 

profissionais da área da saúde. A Administração informa que existem voluntários 51 

cadastrados para ajudar na distribuição dos medicamentos e que utilizará a rede de 52 

veículos da PMC para isso. O sindicato informa que a orientação está diferente nos 53 

distritos e nas unidades da saúde. A Administração informa que a orientação foi uma só 54 

para todos e que a orientação é para diminuir o atendimento eletivo, cancelar atividades 55 

de grupo e na UPA e unidade de saúde o atendimento está sendo separado de acordo 56 

com o risco. O sindicato questiona sobre verbas para conter a pandemia. A administração 57 

informa que o Governo Federal  anunciou que irá repassar dinheiro para a para o 58 

enfrentamento da pandemia. A Administração informa que o problema é logístico, mas 59 

que as compras de materiais não está parada. O sindicato questiona a utilização de 60 
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professores para vacinação. A Administração esclarece que o professor não irá fazer 61 

vacinação, mas orientar e ajudar a organização com relação à população. O sindicato 62 

questiona sobre as visitas domiciliares e os centros POPS. A administração informa que 63 

a FAS está se organizando para tratar sobre o assunto. O sindicato solicita a participação 64 

nas reuniões para auxiliar na tomada das decisões.  Administração informa que devido a 65 

rapidez com que as decisões estão sendo tomadas, aos critérios eminentemente técnicos 66 

e a recomendação de não serem realizadas reuniões, não é possível atender a 67 

solicitação. O sindicato questiona a antecipação do recesso em função da queda da renda 68 

dos servidores que realizam RIT, por exemplo. A Administração informa que a legislação 69 

municipal é clara no sentido de que o RIT deve ser pago por dia ou período trabalhado, 70 

e que nunca houve pagamento no recesso. Compromete-se a consultar a Procuradoria 71 

quanto a questão, levando em consideração a situação de emergência em saúde pública. 72 

O sindicato quer saber qual a posição da secretaria e questiona também qual a situação 73 

do PSS. A Administração informa que o pagamento do PSS é igual ao que ocorreu no 74 

recesso de Janeiro. A administração informa sobre gestantes na Perícia Médica, é 75 

diretamente com a chefia. Sobre LTS a administração esclarece a forma de atendimento 76 

e também sobre o funcionamento da Perícia Médica. O sindicato questiona 77 

principalmente as questões de idade divergentes. A Administração informa que está 78 

providenciando a contratação de servidores para a saúde.  79 

Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, que foi por mim Sergio Grossmann, 80 

secretariada.  81 
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