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Ofício Condsef/Fenadsef n° 041/2020.  

 

Brasília-DF, 27 de Abril de 2020. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor 
CLEBER IZZO 
Diretor do Departamento de Relações do Trabalho no Serviço Público do Ministério da 
Economia 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 7º Andar 
CEP 70048-900 – Brasília - DF 

 
C/Cópia: Exmo. Sr. PAULO GUEDES – Ministro da Economia 
 

 

Assunto: Medidas protetivas em caráter emergencial para os (as) servidores (as) e 
empregados públicos federais para o funcionamento das unidades de trabalho 
do Serviço Público Federal, suas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas. 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

CONDSEF e a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

FENADSEF, entidades sindicais legalmente constituídas, inscritas no CNPJ sob nº 

26.474.510/0001-94 e 22.110.805/0001-20, respectivamente, sediadas no SBS, Quadra 01, 

Bloco K, Ed. Seguradoras, Salas 308/314, Brasília-DF, CEP 70093-900, neste ato representadas 

por seu Secretário-Geral, Sérgio Ronaldo da Silva, vêm, respeitosamente, expor fatos e solicitar o 

que se segue: 

1. Diante do agravamento da crise do Coronavírus, oficializamos seus respectivos 

Ministérios, Autarquias e Fundações, solicitando todas as medidas protetivas cabíveis aos 

servidores e empregados públicos destes setores, para poderem desempenhar suas atribuições 

com segurança, seja no atendimento da população nos seus respectivos locais de trabalho. 

2. Em todo o País, por falta de EPIs, milhares de trabalhadores (as) foram infectados 

pelo coronavírus, com mais de 50 mil casos e três mil mortes no Brasil, e mais de 2.750 milhões 

com 192 mil vítimas fatais em todo o mundo.  

Sem as devidas proteções, estes profissionais, além de colocarem em risco a própria 

vida, podem involuntariamente contaminar as suas famílias e a população que é atendida nas 

unidades de trabalho destes órgãos e ministérios, considerando que os principais públicos 
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usuários dos sistemas de saúde estão no grupo de risco, sendo estes: idosos, doentes, gestantes e 

lactantes, dentre outros. Situação que se agrava com o atendimento presencial em todas as 

unidades que prestam serviços ao público, onde se concentram centenas de pessoas aguardando 

atendimento nas salas de espera e/ou em macas nos corredores dos hospitais Públicos Federais. 

Desta forma, vimos requerer de Vossa Excelência a adoção de medidas urgentes de 

proteção de distribuição de EPIs, álcool em gel, máscaras em quantidade suficiente, bem 

como buscar junto às autoridades dos Estados e Municípios, pois já temos mais de sete mil 

funcionários da área de saúde que estão diretamente atendendo à população com suspeita de 

estarem infectados, e que  contraíram o COVID-19.  

3. Destaca-se que já é de conhecimento que em muitas unidades de saúde nem foram 

adotadas as medidas mínimas de proteção, como o fornecimento de álcool em gel, máscaras, 

aventais e outros equipamentos necessários. Relembramos que o fornecimento de EPIs é uma 

responsabilidade do Governo Federal e das Autarquias e Empresas Públicas, que não podem ser 

transferida para as empresas terceirizadas.  

No entanto, em diversas regiões do País, onde existiam determinações de fechamento 

do comércio e determinações das autoridades Estaduais e Municipais para as pessoas ficarem 

em isolamento social, estão informando que poderão flexibilizar a quarentena, num período de 

extrema gravidade desta pandemia, com a chegada do inverno e explosão de casos e mortes em 

todo o País. 

É imperioso que o Governo Federal mantenha a determinação para os órgãos manterem 

os servidores em isolamento social e não permitirem a reabertura de unidades de trabalho para 

atendimento, e que seja assegurado o abono de ponto dos servidores e servidoras destas 

unidades. 

4. As medidas contidas nas orientações do governo não abrangem todos os servidores, 

principalmente aqueles classificados como atividades essenciais que trabalham no Combate às 

Endemias e Hospitais Federais que estão em situação de risco permanente.  

E as opções de trabalho em home office não possibilitam tratamento igualitário ao 

conjunto de servidores que não dispõem de equipamentos de informática, nem dispõem de 

internet ou foram devidamente qualificados para atuar nessa modalidade de trabalho. E ainda de 

existir uma parcela considerável dos servidores que têm profissões estabelecidas por lei, com 

atribuições e competências específicas, portanto, não podem estar em desvio de função. Nestes 

casos, de onde os servidores estiverem na modalidade de home office, haja imediata suspensão 

da cobrança das metas de produtividade, bem como a Avaliação de Desempenho 

institucional ou individual. 

5. Solicitamos que, para os servidores e empregados públicos, seja concedido o mesmo 

tratamento contido no Ofício Circular SEI nº 827/2020/ME, que dentre as recomendações 

possibilitam aos servidores Auditores-Fiscais do Trabalho, do grupo de risco: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 
SBS – Quadra 1 - Bloco K – Ed. Seguradoras– 3º Andar – Asa Sul – CEP 70093-900 – Brasília - DF 

“Os Auditores-Fiscais do Trabalho com doenças crônicas, ou cujos familiares 

que habitam na mesma residência tenham doenças crônicas, gestantes e 

lactantes, ou com idade superior a 60 anos, bem como aqueles que sejam 

responsáveis por crianças que não possuem idade suficiente para ficar 

sozinhas em casa ou que tenham a possibilidade de deixá-las em outro 

ambiente de segurança ou aos cuidados de um terceiro nas localidades onde, 

por determinação do governo local, sejam suspensas as atividades 

educacionais nas redes de ensino pública e privada, ficam autorizadas, 

excepcionalmente e em acordo com a chefia imediata a substituir suas 

atividades de fiscalização por capacitações na modalidade EAD oferecidas 

pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho (ENIT) e disponibilizados de 

acordo o com a seguinte programação:” 

 

Ressalta-se a necessidade urgente de medidas de proteção referentes aos 

atendimentos nas unidades de trabalho, principalmente para as regiões de grande 

contaminação, que seja autorizado que os órgãos sigam as determinações dos governos 

Estaduais e Municipais. Desta forma, nem os gestores nem os servidores responderão civil 

e/ou criminalmente por eventual descumprimento destes atos, caso o governo não autorize que 

sigam as determinações de prevenção. 

6. Tais medidas se fazem necessárias considerando que servidores e empregados 

públicos terão que acompanhar filhos dispensados das escolas, bem como eventual necessidade 

de cuidados com pessoas que integram o grupo mais vulnerável de contaminação pelo 

coronavírus. 

Se o governo Federal e as suas autarquias, fundações e empresas públicas 

decidirem pela reabertura dos órgãos nas condições atuais do agravamento da pandemia, 

não restará alternativa às entidades sindicais senão convocar todos os servidores e 

empregados públicos a deflagrem um processo de mobilização no sentido de garantir a 

sua sobrevivência. A vida sempre deverá estar acima dos lucros e interesses do sistema 

capitalista. 

Colocamo-nos ao dispor para o que for necessário. Porém, lembramos que estas medidas 

são necessárias e urgentes. 

Certos do vosso pronto atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

 

Respeitosamente, 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


