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                                                              Curitiba, 20 de dezembro de 2017 

 

OF. SISMEC/002/2017 

 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNCÍPIO DE CURITIBA/PR 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE ENFERMAGEM DE CURITIBA - “SISMEC”, 
neste ato representado por sua Presidente, Raquel da 

Silva Padilha, portadora da CI/RG nº 6.568.579-5 

SESP/PR e, do CPF/MF nº 843.661.929-34, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria expor e 

requerer o quanto segue: 

1)  Em 01 de novembro de 2017, o Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal fez publicar o Decreto nº 1.914, DE 
24/10/2017 (Publicado no DOM em 01/11/2017) que trata da suspensão 
de expediente e do recesso nas repartições públicas municipais a partir do 

dia 22 de dezembro de 2017. 

Todavia, previu que nos termos do Art. 4º do referido 

decreto, os serviços considerados essenciais serão mantidos pelos órgãos da 

Administração Municipal, no dia 22 de dezembro do corrente ano e no período 

mencionado no artigo 3º deste decreto (26 a 29 de dezembro de 2017), 

organizados pelos titulares de cada pasta. 

2) Assim, o Secretário do Governo Municipal e o 
Secretário Municipal de Recursos Humanos Interino, no uso de suas atribuições 

legais, e com base no Protocolo nº 04-068011/2017-SMRH, de forma a organizar 

o trabalho dos servidores neste período, fizeram publicar a Portaria Conjunta 
SGM/SMRH Nº 2 DE 28/11/2017 (Publicado no DOM em 01/12/2017). 

Destarte, nos termos do Art. 3º da Portaria Conjunta, 

inexistindo servidores com dias de greve a repor ou, existindo estes, sendo em 
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número insuficiente para assegurar a manutenção do funcionamento dos 

serviços essenciais, caberá ao titular da pasta estabelecer, para os demais 
servidores convocados a trabalhar durante o período referido no artigo 1º, 
escala de fruição do número de dias efetivamente trabalhados em regime 
de compensação para outro período durante o ano de 2018, verbis: 

“Art. 1º A organização do trabalho nos setores responsáveis 

por serviços essenciais, cujo funcionamento não poderá ser 

interrompido no período definido nos artigos 2º e 3º do 

Decreto Municipal nº 1.914, de 24 de outubro de 2017, 

atenderá ao disposto nesta portaria”. 

3) Ademais, tratando-se o serviço prestado no SAMU e 
nas UPAs como serviços essenciais plenamente enquadrados no art. 1º do 

referido decreto, fazem estes servidores jus a compensação dos dias trabalhados 

no período considerado como de recesso ou de suspensão do expediente nas 

demais repartições municipais. 

Isto posto, em consonância com a referida portaria 

conjunta, requeremos, como de fato requer-se, seja disponibilizado para todos 
os servidores da Saúde representados por este Sindicato, estejam eles lotados 

no SAMU, nas UPAs, ou em qualquer outra unidade de saúde, o gozo de folga 

complementar relativa aos dias de trabalho durante as datas constantes do 

Decreto nº 1.914, de 24/10/2017. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Curitiba, 20 de dezembro de 2017. 

 

 

 

Raquel da Silva Padilha 
Presidente 


