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EXMO. SR. DR. JUIZ DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

RIBEIRÃO PRETO SP. 

 

 

PROCESSO 0010213-84.2021.5.15.0067 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

RIBEIRÃO PRETO, GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS, nos autos da AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA promovida em face de MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, pela 

advogada e procuradora, infra-assinada, vem mui respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência manifestar-se sobre o laudo dos infectologistas e pretensão 

apresentada pela municipalidade de retorno integral às aulas presenciais, o que 

faz da forma que segue. 

 

No tocante ao propósito anunciado nestes autos pelo 

Município Requerido de promover a retomada plena do atendimento presencial 

nas escolas do Município, considerando o parecer favorável apresentado pela 

junta de médicos infectologista, tendo em vista o eminente esgotamento do prazo 

de 15 (quinze) dias estipulado no acordo anterior para a atuação coordenada 

entre as partes visando a resolução de potencial conflito relativo a limitação do 

número de alunos nas escolas, diante ainda dos indicadores que, no momento, 

mostram uma melhora considerável no cenário da pandemia do país, conquista 

diretamente relacionada ao avanço da campanha de imunização, o Sindicato 

Autor apresenta na sequência um conjunto de reivindicações acessórias que, 

inseridas em acréscimo das cláusulas principais já firmadas, representam a 
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melhor forma de resolução consensual do impasse a respeito da capacidade de 

acolhimento seguro de alunos nas escolas municipais, conforme segue: 

 

1. Em até 15 (quinze) dias da data da assinatura do presente 

documento, o Município Requerido entregará ao Sindicato Requerente a 

relação das escolas públicas municipais que concretizaram as 

adequações apontadas como necessárias pela junta de médicos 

infectologistas, acompanhada de um termo de responsabilidade, 

devidamente assinado pela direção de cada escola ou divisão/setor 

responsável, de que tais unidades cumpriram as determinações 

sanitárias.  Além disso, junto com a relação de escolas e os termos de 

responsabilidade, serão enviadas pela Municipalidade imagens 

contendo as adequações necessárias realizadas por cada unidade 

escolar, sem prejuízo da garantia de realização de vistorias por parte do 

Sindicato Requerente para a inspeção das condições de trabalho e de 

fornecimento de Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs, bem como 

para monitorar a implementação dos protocolos sanitários.  

 

2. O Município se compromete em manter em 50% o teto de ocupação das 

salas de aulas naquelas unidades escolares que não efetivaram, até o 

presente momento, as adequações apontadas como necessárias pela 

junta de médicos infectologistas, abstendo-se de aumentar o número de 

alunos antes da efetiva conclusão dos ajustes determinados.  

 

3. Considerando a permissão estipulada no último parecer da junta de 

médicos infectologistas autorizando a retomada plena do atendimento 

presencial nas escolas do Município, passam a ser permitidas 

atividades presenciais reunindo 100% dos alunos matriculados em 

escolas do ensino fundamental (1° ao 9° ano), que poderão passar a 
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funcionar com esta capacidade, sem regime de revezamento, assim que 

firmado o compromisso com as presentes obrigações acessórias, 

excetuando-se do percentual de capacidade máxima (100%)  as turmas 

de alunos dos Berçários e Maternais, que permanecerão com o regime 

de presença de 100% da turma até o final do ano letivo, sendo 50% no 

período da manhã e 50% no período da tarde. 

 

4. Considerando as ponderações apresentadas pelo Sindicato 

Requerente quanto a dificuldade de se garantir o uso de máscaras em 

crianças menores de 5 (cinco) anos, o Poder Público Municipal 

compromete-se a adotar, de forma gradual, o sistema presencial de 

ensino, no segmento da Educação Infantil, assumindo o compromisso de 

que as unidades escolares que atendem os estudantes das Etapas I e II 

(4 e 5 anos) permanecerão realizando atendimento presencial de 50% de 

cada turma, com revezamento diário dos estudantes, nas unidades 

escolares de período parcial e 50% no período da manhã e 50% no 

período da tarde nas unidades escolares de período integral, até o final 

deste ano letivo. 

 

5 - Em caso de alterações nos indicadores sanitários relacionadas ao 

Covid-19 no município de Ribeirão Preto, divulgados pela divisão ou 

órgão local responsável, que resultem no aumento do número de casos 

de Covid-19 de forma não esporádica e acentuada, compromete-se o 

Poder Público Municipal a condicionar as aulas presenciais a adoção de 

medidas eficazes de proteção aos servidores, empregados públicos e 

trabalhadores celetistas que atuam nas escolas municipais de Ribeirão 

Preto, inclusive naquelas que se encontram sob gestão de Organizações 

da Sociedade Civil (OSs), entabulando sempre que preciso negociação 

coletiva com o Sindicato Requerente objetivando a realização de 
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alterações e adaptações pertinentes aos serviços educacionais, seja 

reduzindo a presença de alunos em aulas presenciais ou, a depender 

do contexto pandêmico, seja suspendendo a realização de aulas de 

modo presencial, comprometendo-se ainda a garantir o reforço prioritário 

da imunização dos profissionais da educação municipal, que atuam 

profissionalmente nas escolas municipais, incluindo aquelas sob gestão 

de OSs, seguindo as diretrizes definidas pelo Plano Nacional de 

Imunização (PNI) do Ministério da Saúde sempre como condição prévia 

para regime de trabalho presencial nas unidades escolares do 

Município.  

 

6 - O Poder Público Municipal compromete-se a observar os limites 

fixados pela junta de médicos infectologistas no ambiente destinado à 

alimentação dos alunos, que deverá ocorrer estritamente no modo 

prescrito pelas autoridades sanitárias, comprometendo-se o Requerido 

a seguir com zelo e rigor as diretrizes sanitárias estabelecidas, 

constituindo medida prévia ao retorno das atividades presenciais com 

atendimento presencial pleno, a reorganização de horários de entrada e 

saída das diferentes turmas nos refeitórios, que deverá ser feita de 

forma escalonada, limitando o acesso dos alunos somente aos espaços 

destinados aos seus respectivos segmentos, restringindo ao máximo o 

trânsito interno nas dependências da escola, a fim de evitar cruzamento 

de fluxos que possam representar riscos de contaminação entre alunos 

e professores de turmas diferentes, assim como para facilitação da 

identificação de contactantes.  

 

7 - Também constituirá medida prévia ao retorno das atividades 

presenciais com atendimento presencial pleno nas escolas do Município, 
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a adoção de medidas de reforço direcionadas a sensibilização de 

alunos, pais e responsáveis sobre os cuidados inerentes ao período 

pandêmico, competindo ao Município Requerido, de igual modo, a 

fiscalização rigorosa acerca do cumprimento da normativa e diretrizes 

sanitárias estabelecidas. 

 

8 - O Município Requerido compromete-se a informar quinzenalmente ao 

Sindicato Requerido sobre a ocorrência de caso(s) confirmado(s) de 

Covid-19 entre alunos e entre os trabalhadores da educação pública 

municipal, para que o Requerente possa monitorar a situação 

pandêmica no ambiente escolar, bem como também possa verificar quais 

trabalhadores podem ter sido expostos ao SARS-Cov-2 por meio de 

contato com o caso confirmado (busca ativa) e que necessitam de 

acompanhamento das condições de saúde e de afastamento do 

trabalho, nos termos das orientações para casos e surtos de Covid-19 

em instituições escolares em Ribeirão Preto, em sua edição mais recente. 

 

9 - O Município Requerido compromete-se a revisar, sempre com a 

participação do Sindicato Requerente, os programas e protocolos de 

prevenção de riscos ambientais nas unidades escolares do Município de 

Ribeirão Preto, respeitando a liberdade sindical e buscando a 

pacificação dos conflitos coletivos de trabalho, objetivando ainda o 

aprimoramento e a busca de maior efetividade das medidas de proteção 

e controle de riscos no ambiente de trabalho, garantindo a utilização de 

equipamentos de segurança, consoante as normas legais e 

administrativas vigentes. 

 

10 - O Município requerido compromete-se a adotar todas as 

medidas necessárias para a efetiva garantia de monitoramento amplo, 
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irrestrito e permanente das obrigações celebradas, adotando inclusive 

postura ativa no sentido de facilitar acesso às informações pertinentes 

e assegurando aos trabalhadores que atuam no exercício de suas 

atribuições e prerrogativas sindicais, os afastamentos eventualmente 

necessários para participação em atividades relacionadas ao objeto da 

presente demanda, considerando referidas ausências ao serviço do 

profissional como de efetivo exercício.  

 

11  - Em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas 

principais ou acessórias do acordo judicial celebrado incidirão as 

normas referentes ao processo de execução, incluindo as medidas 

coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar a tutela 

específica dos compromissos assumidos bem como a multa estipulada 

pela sentença parcial prolatada em 20/08/2021, cujo valor integral 

deverá incidir para cada uma das obrigações previstas nas cláusulas 

do presente acordo.  

 

    Termos em que, 

    P. Deferimento. 

    Ribeirão Preto, 19 de novembro de 2021.  

 

 REGINA MARCIA FERNANDES 

               OAB/SP 98.574  

 


