
 

Ofício nº 15/PRES/2021 
Brasília, 3 de fevereiro de 2021. 

 
Ao Excelentíssimo Senhor  
DEPUTADO ARTHUR LIRA 
Presidente da Câmara dos Deputados 
 
 
Assunto: Retorno ao trabalho presencial na Câmara dos Deputados. 
 
 

Senhor Presidente, 
 
Neste primeiro ofício endereçado a Vossa Excelência enquanto 

Presidente da Câmara dos Deputados, compartilhamos, em nome de nossa Diretoria 

e do conjunto de 17.183 trabalhadores representados pelo Sindicato dos Servidores 

do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União – Sindilegis, nossos 

cumprimentos pela vitória em primeiro turno na eleição realizada no dia 1º de 

fevereiro. Presidir a Câmara neste momento difícil que o Brasil e o mundo 

atravessam certamente será um grande desafio. Desejamos sucesso a Vossa 

Excelência nesta nobre missão e reforçamos nosso interesse e disposição em 

colaborar com esta Presidência nas questões que envolvem os servidores por nós 

representados, bem como no enfrentamento às crises econômica, social e sanitária 

decorrentes da pandemia de COVID-19 e no aperfeiçoamento dos serviços públicos 

prestados à população. 

Dito isso, informamos que tivemos conhecimento por meio de nota 

publicada nesta quarta-feira (3) pelo jornalista Lauro Jardim no portal do jornal O 

Globo, de que Vossa Excelência deseja “propor aos líderes partidários a volta ao 

trabalho presencial, tanto os das sessões como os das comissões”. Segundo a nota, 

“não será cobrada a presença de deputados que estão no grupo de risco”.  

Neste sentido, tendo em vista que: 

- O Brasil registrou 1.240 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e 

que a média móvel de novas contaminações e óbitos no Distrito Federal está em 

franca ascensão - 16,74% e 7,9% superior, respectivamente, ao registrado há duas 

semanas; 



 

- Apenas 76.424 pessoas, entre profissionais de saúde e idosos acima 

de 80 anos, foram vacinados no DF até terça-feira (2), de acordo com dados da 

Secretaria de Saúde; 

- Mais de 14.392 trabalhadores atuam diariamente na Câmara dos 

Deputados, entre servidores efetivos e comissionados, terceirizados, estagiários e 

parlamentares, e que a concentração e circulação desse enorme contingente de 

pessoas nas dependências da Casa pode contribuir de maneira significativa com o 

aumento do número de contaminações por COVID-19 e agravamento da pandemia 

no DF; 

- Existem diversos ambientes na Câmara com pouca ou nenhuma 

ventilação, contrariando todos os protocolos sanitários da Organização Mundial de 

Saúde, como é o caso do plenário das comissões e de muitas salas localizadas no 

edifício principal e nos anexos 2 e 3, além do próprio anexo 1, cujas janelas são 

blindadas em razão do ar condicionado central; 

- Os servidores da Câmara viabilizaram em tempo recorde um sistema 

de deliberação remota que serviu de exemplo para parlamentos em todo o mundo, 

garantindo a manutenção dos trabalhos legislativos sem perda de produtividade; 

- O trabalho remoto gerou uma economia expressiva para a 

Administração da Câmara com a redução de despesas com o pagamento 

prestadores de serviços, energia elétrica, água e alimentação. Segundo dados do 

Ministério da Economia divulgados pela Agência Brasil, o governo federal 

economizou cerca de R$ 1 bilhão em apenas 5 meses com o trabalho remoto de 

servidores públicos durante a pandemia - recursos que poderiam ser utilizados para 

a compra de vacinas, como propõe o PL 4.006/2020; 

 - A maioria dos servidores da Câmara tem entre 30 a 59 anos - grupo 

que sequer consta no cronograma de vacinação contra a COVID 19 do DF; 

 - O Tribunal de Contas da União conseguiu se tornar exemplo de 

gestão com a adoção de modelo de trabalho remoto desde 2009, com alta taxa de 

produtividade de seus colaboradores; 

 



 

 O Sindilegis, contando com a sensibilidade de Vossa Excelência e da 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, propõe que o retorno às atividades 

presenciais, ainda que em regime de revezamento, seja gradual, em conformidade 

com as orientações e protocolos de biossegurança das autoridades sanitárias, e 

tenha início a partir do próximo semestre, quando estima-se que ao menos a 

vacinação dos grupos prioritários seja concluída. 

 Solicitamos ainda a Vossa Excelência que seja oportunizado ao 

Sindilegis participar e contribuir em reuniões e estudos sobre o assunto no âmbito da 

Mesa Diretoria e da Diretoria-Geral, apoiando a construção de soluções e de um 

calendário que possibilidade o retorno ao trabalho presencial de maneira segura 

para os parlamentares e os servidores.  

 Por fim, o Sindilegis se coloca novamente à disposição para colaborar 

na efetivação dessas medidas, entre outras que se façam necessárias.  

 Certos de Vossa atenção, agradecemos. 
 
Atenciosamente, 

 
PETRUS ELESBÃO LIMA DA SILVA 

Presidente 
 
 


