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OF/SINDECTEB-104/2020 

Assunto: COVID-19 - Orientações sobre Autodeclarações – Coabitação grupo de risco 
 
 

Bauru/SP, 20 de abril de 2020. 

 

Ilmo. Senhor 

Pedro Orestes Toledo 

Superintendente Estadual da ECT - São Paulo Interior 

Praça D. Pedro II, 4-55 

Bauru/SP 

17001-970 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

No Primeira Hora publicado no dia  17/03/2020, a ECT forneceu aos 

Trabalhadores os termos de autodeclaração que concedeu o direito ao trabalho remoto para os 

empregados que se adequam no grupo de risco, aos que coabitam com pessoas do grupo de risco e 

também aos que são pais de crianças em idade escolar. O Primeira Hora ressaltava que a medida tem 

duração “enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus.” 

 

O estado de emergência ainda não cessou, entretanto, a ECT emitiu o 

Ofício Circular Nº 13882540/2020 – PRESIDÊNCIA (que, por sua vez, referencia: Processo nº 

53180.011581/2020-52, Processo nº 53180.011581/2020-52, Ofício Circular Presidência N° 

13251131 e Ofício Circular Presidência Nº 13299512), a qual informa: 

 

4. Mediante autorização do gestor imediato e seu superior, ficam prorrogados 

por mais 15 dias, a partir da publicação deste ofício, sem prejuízo de 

reavaliação antes do fim do período, a realização de trabalho remoto para os 

empregados que se encontram nas seguintes situações: a) Que coabitam com 

gestantes, lactantes e grupos de risco; b) Que possuam filhos em idade 

escolar ou inferior, e que necessitem da assistência de um dos pais.  

 

Diante desta orientação, questionamentos:  

 

a) A primeira autodeclaração (17/03/20) concede aos trabalhadores deste grupo, 

trabalho remoto enquanto perdurar o estado de emergência, e tendo em vista que o estado 

de emergência ainda não cessou, por que seria necessário “renová-lo”? E por que a 

renovação será de apenas 15 (quinze) dias? Já há uma previsão para que cesse o estado de 

emergência nacional nos 15 (quinze) dias subsequentes, ou seja, em 01/05/2020? 
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b) Na nova autodeclaração (16/04/20), por qual razão o trabalho remoto só é autorizado 

“mediante autorização do gestor imediato e seu superior”? Este termo não deixa claro quais 

são as condições aplicáveis para o isolamento, por exemplo, para o trabalho remoto. Desta 

maneira, dá-se a entender, por exemplo, que o empregado que coabita com pessoas do 

grupo de risco necessitaria da autorização e análise de dois gestores para tomar medidas em 

respeito à vida de seus familiares.   

 

b) Se é autodeclaração, onde o empregado declara as condições aplicáveis a qual necessita 

de isolamento e se compromete em efetuar trabalho remoto, porque neste Ofício cita que é 

concedido apenas “mediante autorização do gestor imediato e seu superior”? Ou seja, se o 

empregado coabita pessoas do grupo de risco, precisaria de dois gestores para julgarem se 

os familiares deste empregado merecem respeito à vida? Quais critérios serão utilizados 

por estes gestores? Eles foram capacitados por profissionais de saúde e possuem tal 

competência correlata?  

 

c) Caso um dos dois gestores não conceda o trabalho remoto para um empregado que 

coabita com familiar do grupo de risco, qual as garantias e seguros que a ECT ofertará à 

este empregado e seus familiares, caso ocorra qualquer fortuito em virtude de 

contaminação por COVID-19?  

 

d) Os empregados que entregaram a primeira autodeclaração (17/03/20) - que concede o 

direito ao trabalho remoto durante o estado de emergência – são obrigados a renovar a 

autodeclaração? Haverá qualquer apontamento em desfavor do empregado (falta 

injustificada, advertência, punição) ou redução remuneratória de qualquer natureza para os 

que permanecerem apenas com a primeira autodeclaração? 

  

e) Aproveitamos para solicitar a relação de todos os empregados de nossa base sindical, 

que entregaram a primeira autodeclaração (17/03/20), não entregaram a nova 

autodeclaração (16/04/20) e continua afastados (COVID-19) 

 

Agradecendo a atenção que o Comando da Superintendência/SPI dará a 

este Ofício, despedimo-nos com protestos de estima e elevada consideração. 
 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________ 

José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 

 

VMO/vmo 

 

“SINDICALISMO SE FAZ COM IDEALISMO, SERIEDADE E TRABALHO”. 


