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Fortaleza (CE), 03 de junho de 2020 

 

Ao 

Dr Roberto Claudio Rodrigues Bezerra 

DD Prefeito de Fortaleza 

Nesta 

 

Assunto: Reivindicações dos servidores de nível médio da saúde: adiantamento 

do 13º salário, adicional de insalubridade de 40%, auxílio e pecúlio por conta da 

COVID-19.  

 

O SINDSAUDE – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde, por seu representante legal, adiante assinado(a), vem expor e 

requerer o que segue. 

 

1. Adiantamento do 13º salário.  

Nesta terça-feira, 02/06, fomos surpreendidos com o anúncio de que 

a Prefeitura de Fortaleza não irá adiantar parcela do décimo terceiro salário em junho 

deste ano.  

O SINDSAUDE pede que a Prefeitura de Fortaleza exclua, dessa 

suspensão os servidores de nível médio da saúde, pois estes profissionais são 

detentores de módica remuneração, constituindo o maior contingente de 

trabalhadores que arriscam a própria vida e de seus familiares, atuando, 

diuturnamente, no front da maior guerra vivenciada pela humanidade. A parcela 

adiantada do décimo terceiro já compõe o orçamento doméstico destes servidores, de 

tal sorte que a supressão abrupta agravará, soberbamente, a vida já sofrida destes 

servidores.  

Noutro giro, é importante frisar que o Congresso Nacional acaba de 

aprovar o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, sedimentado na 

Lei Complementar n. 173/2020.  Por este instrumento legal, os cofres dos municípios 

serão irrigados com receitas extras não constantes do orçamento ordinário, além da 
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suspensão do pagamento de dívidas com a União. Tais medidas foram tomadas 

exatamente para mitigar os efeitos financeiros da pandemia sobre as finanças dos 

entes federativos estaduais e municipais.  

Assim, ingressando recursos extras nos cofres da Prefeitura de 

Fortaleza, exatamente por conta da COVID-19, não se justifica a imposição de mais 

sacrifícios aos servidores da saúde, escalados, diariamente, para o combate ao vírus 

de alta letalidade.  Se há um segmento dos servidores públicos que precisam ser 

compensados pelo desgaste físico e emocional a que estão submetidos nesta quadra 

adversa, este segmento é composto pelos servidores da saúde, sendo razoável que, 

neste momento, haja exceções para premiar os que estão sendo mais sacrificados. 

Por oportuno, reiteramos as reivindicações já enviadas à Secretaria Municipal de 

Saúde, no preâmbulo do mês de maio último, assim encartadas:  

 

2. Adicional de insalubridade em grau máximo.  

É indiscutível que o novo coronavírus apresenta elevado índice de 

letalidade. Assim, todos os profissionais da saúde que estão, de forma permanente 

ou intermitente, em contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus, além de 

arriscarem as suas vidas, ainda são vetores de disseminação com os familiares. Os 

profissionais de saúde, pelas peculiaridades da atividade essencial que desenvolvem, 

não podem dispor do isolamento permitido às demais pessoas. A NR 15, Anexo XIV, 

aqui invocada, analogicamente, estabelece o adicional de insalubridade de grau 

máximo (40%) nos casos de contato com “pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”. 

Ora, os profissionais de saúde, quer no atendimento direto na rede de saúde, quer 

nas visitas domiciliares, estão expostos à contaminação epidêmica (Covid-19) que 

afeta, neste momento, nossa população. Assim, para que se possa, ao menos 

compensar o risco a que estes profissionais estão submetidos, o SINDSAUDE pede 

que essa Secretaria adote as providências cabíveis para, em caráter excepcional, 

garantir o pagamento do adicional de insalubridade em valor equivalente a 40% do 

salário base a todos os servidores de nível médio da saúde que laboram na rede de 

saúde pública desse Município, a saber:  Auxiliar de Enfermagem, 
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recepcionistas/atendentes, Auxiliar de Serviços Gerais,  Auxiliar de Saúde Bucal, 

Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Farmácia, 

Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias,  Técnico de 

Laboratório,  Técnico de Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem, Técnico em 

Farmácia,  Técnico em Gesso e demais servidores de nível médio da saúde desse 

município.  

 

3. Auxílio por contágio pela Covid-19.  

O Governo do Estado do Ceará, em iniciativa pioneira dentre os entes 

federativos, instituiu, por meio do Decreto n. 33.563, de 30 de abril de 2020, um auxílio 

para profissionais afastados em razão de infecção pelo coronavírus. Assim, 

considerando que o Estado do Ceará ostenta  a maior letalidade de mortos/cem mil 

habitantes, o Sindsaúde reivindica, como medida de isonomia com os profissionais de 

saúde, que esse Município institua, em âmbito local, auxílio de um salário mínimo, 

durante dois meses, para aqueles servidores que venham a ser afastados do trabalho 

em decorrência da Covid-19. Cabe esclarecer que este auxílio também compensaria 

as perdas de remuneração que os servidores sofrem quando se afastam por motivo 

de doença.  

 

4. Pecúlio por óbito decorrente da Covid-19.  

Por meio do citado Decreto, o Governador Camilo Santana também 

instituiu uma indenização para os familiares de profissionais que venham a falecer em 

decorrência da Covid-19. Reivindicamos, assim, que essa Secretaria envide esforços 

junto ao Chefe do Poder Executivo para que os familiares dos servidores que perdem 

a vida em razão do novo coronavírus tenham direito a uma indenização em valor 

razoável e compatível com as finanças desse município.  

Atenciosamente, 

 

 

Marta Brandão da Silva 

Presidente do Sindsaúde Ceará 


