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Ao 

Dr. Carlos Alberto Martins Rodrigues Sobrinho 

DD Secretário de Saúde do Estado do Ceará 

Nesta 

 

 

Assunto: Remuneração dos servidores afastados por conta da COVID-19. Afastamento 

de lactantes.  

 

 

 

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços 

de Saúde no Estado do Ceará – SINDSAUDE, por seu representante legal, adiante 

assinado(a), vem expor e requerer o que se segue.                        

                       Como é do conhecimento dessa Secretaria,  todos 

os profissionais da saúde estão que, de forma permanente ou intermitente, estão  em 

contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus, além de arriscarem as suas 

vidas, ainda são vetores de disseminação com os familiares e demais membros de sua 

convivência.   

Os profissionais de saúde, pelas peculiaridades da atividade 

essencial que desenvolvem, não podem dispor do isolamento permitido às demais 

pessoas, o que eleva o risco de serem contaminados. Estes profissionais da rede de 

saúde do Estado, quer no atendimento direto aos pacientes, quer no transporte de 

pacientes, estão expostos à contaminação pela COVID-19, pois tem contato com os 

pacientes portadores do citado vírus, além de contatos com seus objetos. Os pacientes 

com COVID-19 carregam um potencial de infecção bem superior ao das demais 

doenças atualmente existentes.   

Em razão das condições em que exercem suas atividades 

laborais, até o momento, foram registrados vários afastamentos de servidores da rede 
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de saúde do Estado do Ceará, motivados por suspeita ou confirmação de contaminação 

pelo novo coronavírus. Lamentavelmente, quase que diariamente servidores da saúde 

passam a compor a nefasta estatística de óbitos pela COVID-19.   

O que estamos presenciando junto aos servidores da saúde do 

Estado do Ceará é uma situação deveras dramática. Vários servidores do grupo de risco 

não se afastam das atividades laborais, em razão da subtração que ocorre na 

remuneração destes servidores. No momento, nos casos de afastamentos por conta do 

novo coronavírus, só está garantida a percepção da GDI. A perda salarial faz com que 

diversos servidores continuem trabalhando, mesmo arriscando a vida. Logicamente que 

a permanência, em atividade nos hospitais, de servidores pertencentes ao grupo de 

risco,  somente aumenta os casos de infecção e de letalidade.  

Diante do exposto, o Sindsaude solicita que nos casos de 

afastamentos de servidores da saúde componentes do grupo de risco, elencados no 

Decreto Estadual n. 33.536, de 05 de abril de 2020, o servidor afastado não tenha perda 

de remuneração e de benefícios, ou seja, que seja garantido, durante o afastamento, o 

pagamento integral da remuneração percebida no mês anterior, incluindo inclusive os 

adicionais e gratificações, além dos benefícios, a exemplo do vale-alimentação.  

Por último, o Sindsaude pleiteia que as lactantes sejam 

incluídas, pelo meio legislativo pertinente,  no grupo de risco a que se reporta o Decreto 

Estadual n. 33.536, de 05 de abril de 2020, tendo em vista as Recomendações de 

proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e 

outras síndromes gripais, expedidas pelo Ministério da Saúde, hospedadas em: 

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-

protecao.pdf. 

 

Atenciosamente,  

 

 
 
 
 
 

Marta Brandão da Silva 

Presidente do Sindsaúde Ceará 
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