
 
 
 

  Ribeirão Preto, 10 de julho de 2020 

Ofício nº 110/2020 

 

Exmo Senhor  

DUARTE NOGUEIRA  

DD. Prefeito Municipal de Ribeirão Preto 

Nesta 

 

Prezado Senhor. 

   

   O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

RIBEIRÃO PRETO, GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS vem, por meio do 

presente, expor e requerer o que segue. 

 

  A emergência sanitária provocada pelo novo coronavírus (Covid-

19) mostra para a sociedade a importância de investimentos nos serviços públicos 

essenciais e na valorização dos servidores públicos de várias áreas que estão na 

linha de frente, tanto no enfrentamento à pandemia quanto na viabilização das 

medidas sociais e econômicas que mantém o Município funcionando, garantindo 

atendimento à população. 

   

  O momento exige, além da preservação da saúde e integridade dos 

servidores públicos municipais de Ribeirão Preto, a implementação das ações 

necessárias à promoção e a valorização destes trabalhadores. 

 

  Existe no serviço público municipal uma gama essencial de 

servidores carentes de reconhecimento, carente de valorização.  

 



 
 
 

  Note-se que uma parcela dos servidores municipais tem se dedicado 

ao trabalho dentro de uma situação atípica e inesperada, no atendimento de uma 

crise de saúde pública, direcionando os esforços para um cenário excepcional de 

funcionamento dos órgãos do Município e da própria sociedade.  

 

  Ao invés de estarem afastados de suas atividades rotineiras, tais 

servidores estão cotidianamente expostos a situações mais gravosas que outros, 

prestando serviços em condições especiais de segurança, sujeitos a atendimento 

de urgência e emergência e convocações extraordinárias, exercendo suas 

atribuições funcionais em situações ainda mais adversas que as já conhecidas, 

colocando em risco sua saúde e integridade física, bem como a de sua família, 

ensejando assim as condições materiais e jurídicas necessárias para o 

recebimento de adicionais e gratificações específicas, ainda que 

temporariamente, enquanto atuam em situações imprescindíveis diretamente 

vinculadas ao enfrentamento da COVID19. 

 

  A percepção desses subsídios, ora pleiteados, não se mostra 

incompatível com o recebimento de outras vantagens, uma vez que se darão 

diante de uma situação reconhecidamente nova, sui generis, com natureza e 

fundamento legal específicos.  

 

  É de se ver ainda que são vários os municípios  da federação que 

estão concedendo subsídios, em incentivo e reconhecimento ao que esses 

profissionais estão passando no dia a dia do trabalho para o enfrentamento dessa 

pandemia que está assolando o mundo.    

 

  Trata-se de uma política de evidente interesse público, uma vez que 

o sucesso da política de saúde voltada à contenção e ao combate ao coronavírus 

(Covid-19) depende, em boa medida, do imprescindível trabalho desses 



 
 
 

servidores em condições gravosas nunca antes vistas, onde o Município pode – e 

deve -  ser capaz de organizar e incentivar o exercício de responsabilidades 

adicionais de seus servidores neste momento estratégico. 

 

  Por fim, além de ser fundamental que o Município proteja esses 

profissionais para o pleno desenvolvimento de suas atividades, uma vez que são 

extremamente expostos ao risco de contaminação, garantindo o fornecimento dos 

equipamentos de proteção individual essenciais, organizando rotinas e jornadas 

que evitem a sobrecarga de trabalho e oferecendo a esses profissionais ambientes 

de trabalho adequados e seguros, com testagens amplas e periódicas para a 

detecção de infecção, é também fundamental o atendimento dos seguintes 

pedidos: 

 

1 - a instituição, a título de abono, gratificação ou vantagem, de 

adicionais específicos ao labor prestado nessas circunstâncias 

multiplicadamente mais gravosas; 

 

2 - a adoção das medidas necessárias a fim de garantir a todos os 

servidores que laboram no enfretamento dessa pandemia, o 

pagamento do Adicional de Insalubridade, em grau máximo (40%). 

  

 Renovamos protestos de elevada estima e consideração. 

  

 Atenciosamente, 

 

  LAERTE CARLOS AUGUSTO 

       Presidente 


