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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 185/2021 de autoria dos Vereadores Cleber Candido da 

Silva e Jefferson Rodrigo Oliveira Silva, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas, por meio de seu Oficio n° 1.446/2021, 

copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosament<

CHADODANILOa
efeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas 

Departamento de Gestao de Pessoas

Oficio N°: 1.446/2021

Cajamar, 17 de junho de 2021.

AO
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Memorando n° 1387/21 - DTL/SMG
Requerimento n° 185/2021 - 8a sessao - Vereador Cleber Candido Silva

Prezada Senhora,

Em resposta ao Memorando n° 1.387/21 - DTL/SMG, que versa sobre 
o Requerimento n° 185/2021, encaminhado por esse Departamento, informamos que 
atualmente o Psicossocial, ligado ao Departamento de Desenvolvimento e Qualidade 
de Vida, da estrutura desta Secretaria ja desenvolve esse tido de atendimento aos 
servidores, conforme documento anexo.

Sendo o que tinhamos a informar subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO

AFONSO/BARBOSA DA SILVA 
Secretario Municipal de Gestao de Pessoas 1 8 Bl 2021

rfi'fyi ££tv
Recebido Por Horas

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, 30, Agua Fria, Distrito Sede, Cajamar/SP.
Tel./Fax: (11) 4446-7699



(Prefeitura do Municvpio de Cojamar
Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas

Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida 
Divisao de Assistencia a Saude e Seguranga do Trabalho

SETOR PSICOSSOCIAL

O Setor Psicossocial foi iniciado ano de 2.013, atraves do Decreto municipal de n° 
4.793 - Programa de Avaliapao Sociofuncional de Anamnese Clinica e Social dos Servidores 

Publicos Municipals de Cajamar, cria a Equipe Multiprofissional e da outras providencias”.

no

Atualmente esta ligado ao Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida. A 

proposta e a valorizaqao do servidor publico municipal 

trabalhado, a saude e o bem-estar, e ainda 

Trabalho. Os profissionais envolvidos sao psicologo e assistente social.

e promover a qualidade de vida no

o acolhimento como parte da Medicina do

Atraves do acolhimento, dialogo e escuta atenciosa abrimos 

pode talar e sentir-se amparado pelas vivencias, sensagoes e questoes emocionais, alem de 

levantamento da melhoria do trabalho. Dessa forma

motivafao, onde trataremos as afoes em conjunto. Nossa apao e promover o desenvolvimento 

do servidor, autocuidado, autoconhecimento, equilibrio emocional e outras demandas 

surgir, com o proposito de resgatar qualidade de vida e saude mental do servidor.

urn canal onde o servidor

pautamos a escuta como fator de

que

Nesse tempo de pandemia realizamos 

de atendimentos por video chamada, audio chamada 

recursos do aplicativo ‘whatsApp’. E, fazendo

foram realizados cerca de 630 atendimentos aos servidores, entre Maio/2.020

o acolhimento do servidor remotamente, atraves 

e mensagens de texto, utilizando 

contagem de agoes do setor psicossocial,

e Margo/2.021.

uma

Com essa proposta de dialogo, busca-se gerar engajamento em tempos de pandemia, 

fazendo com os servidores sintam-se acolhidos e amparados, tornando 

essencial para a Qualidade de Vida, alem de

melhoria com espago para reflexao. Busca-se ainda, urn olhar de suporte 

tentative de ajuda-los com cooperagao de todos.

como uma medida 

urn termometro de clima para agoes de

e de escuta numa

ser

Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida - Tel.: 11-4446-7699 
Pra^a Jose Rodrigues do Nascimento, na 30 - Centro - Cajamar/SP - CEP 07752-060



(Prefeitura do Munidpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas

Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida 
Divisao de Assistencia a Saude e Seguranga do Trabalho

A qualidade de vida no trabalho pode ser definida como uma forma de pensamento 

envolvendo pessoas, trabalho e organizagao, e se destacam dois aspectos: a preocupagao 

com o bem-estar dos servidores e eficacia, e a participagao dos servidores nas tomadas de 

decisdes e problemas de trabalho.

A satisfagao no trabalho nao pode estar isolada da vida do individuo como urn todo.
Segundo Rodrigues em seu livro intitulado Qualidade de vida no trabalho - Evolugao e Analise 

no Nivel Gerencial (1994, p.93), “os empregados que possuem uma vida familiar insatisfatoria, 

tern o trabalho como o unico ou maior meio para obter a satisfagao de muitas de suas 

necessidades, principalmente, as sociais”. Dessa forma, o trabalho assume dimensoes 

enormes na vida do homem.

Partimos do principio de que o trabalho e vital para o ser humano, e torna-lo mais

participative, utilizando as potencialidades e talentos dos servidores, dando-lhes condigoes de 

trabalho adequadas e favoraveis, resultara numa melhor qualidade de vida e equilibrio da
saude mental e fisica destes.

Podemos afirmar que nossas agoes, alem de humanizadas, sao pautadas 

acolhimento, orientagao, acompanhamento dos servidores ativos e com afastamentos medicos, 

em suas demandas. O trabalho ainda consiste em mediagdes de conflitos, agendamentos e 

acompanhamento do servidor em consultas medicas e/ou internagoes, visita domiciliar e 

orientagao para aqueles que entrarao em auxilio doenga, junto ao medico do trabalho. Dessa 

forma, os servidores afastados estao tendo oportunidade de 

em relagao a sua saude, e tambem orientados em relagao a qualidade de vida.

na escuta e

serem acompanhados e ouvidos

Nessa demanda de trabalho nos deparamos ainda com acompanhamento dos 
servidores que receberao alta medica e necessitam ser readaptados em suas fungoes laborais,

onde buscamos a recuperagao, reabilitagao funcional e reinsergao no ambiente de trabalho.

Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida - Tel.: 11-4446-7699 
Prafa Jos<$ Rodrigues do Nascimento. n« 30 - Centro - Cajamar/SP - CEP 07752-060



(Prefeitura do Muniapio de Cajamar
Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas

Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida 
Divisao de Assistencia a Saude e Seguranga do Trabalho

Portanto, o trabalho do setor psicossocial e direcionado no^acolhimento e'atendimento
do servidor como um ser multidisciplinar e biopsicossocial, reconhecendo suas mais variadas e 

amplas necessidades.

- Jun ho/2021 -

Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida - Tel.: 11-4446-7699 
Prafa Jos4 Rodrigues do Nascimento, n^ 30 - Centro - Cajamar/SP - CEP 07752-060



diArio oficial
MUNICIPIO DE CAJAMAR - EDI£AO N2 220

Segunda-feira 13 de Abril de 2 0 2 0 P a g i n a I 2

Construgoes e Servigos LIDA EPP, contrato n? 03/2020, processo administrative n? 395/2020 e empresa Shekina Solution Eireli, contrato n*? 
01/2020, processo administrative n2 52/2020 .
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideragao.

SAULO ANDERSON RODRIGUES 
Presidente

Excelentissimo Senhor 
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento ne 30 
Cajamar-Centro SP

msec m i
Considerando o Decreto n.s 6228/2020, de 23 de Margo de 2020, que declarou situagao de calamidade publica em razao do enfrentamento 
da pandemia decorrente do Coronavirus (COVID-19), bem como decretou a quarentena, no Municipio de Cajamar, pelo periodo de 24 de 
margo de 2020 a 07 de abril de 2020.
Informamos que desde 20/03/2020 estao suspenses, temporariamente e enquanto perdurar as medidas de isolamento social, os 
agendamentos de pericia medica com atendimento presencial, para os servidores publicos, da Prefeitura do Municipio de Cajamar, que ja se 
encontram em afastamento medico, bem como para as novas solicitagoes de licenga medica.
Orientamos, portanto, que os servidores afastados nessas condigoes mantenham seus cadastres (telefone, e-mail e enderego) atualizados, 
atraves do Portal do Servidor / Realizar Solicitagao / Diversos, ou atraves do telefone (11) 4446-7692.
Para demais esclarecimentos, sobre questoes pertinentes a 'icenga medica, bem com envio de atestados/laudos para fins de afastamento, 
tambem deverao ser feitos atraves destes canais de comunicagao.
Esclarecemos, ainda, que o atendimento do setor Psicossocial segue de forma remota atraves do e-mail: psicossocial@cajamar.sp.gov.br 
atraves do WhatsApp (11) 97204-1871, de 2? a 6^ feria, das G8hs as 14hs.

Atenciosamente,

ou

Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida 
Divisao de Assistencia a Saude e Seguranga do Trabalho 
Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas

ADMINISTRACAO
INDIRETA

INSTITUTO DE PREVlbiNCIA SOCIAL DOS SERVfDORES DE-CAJAMAR IPSSC

PORTARIA N2 19, DE 09 DE ABRIL DE 2020
Fica EXONERADA, a partir de 13/04/2020, a Senhora VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO, portadora da cedula de identidade RG n^ 
22.202.048-9, inscrita no CPF n^ 130.732.488-62, do cargo comissionado de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS do IPSSC, previsto 
na Lei Complementar n^ 124 de 27 de janeiro de 2011.
A servidora efetiva da municipalidade deve se apresentar no dia 13/04/2020 junto a Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas da Prefeitura 
do Municipio de Cajamar para reassumir as atribuigoes do seu cargo efetivo.
ZELIA KORLASPKE SLABISKI 
Diretora Executive

PORTARIA N2 20, DE 09 DE ABRIL DE 2020
Fica EXONERADA, a partir de 13/04/2020, a Senhora ALINE FERREIRA, portadora da cedula de identidade RG ns 29.656.976-8, inscrita no CPF 
n? 179.947.798-32, do cargo comissionado de CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATE do IPSSC, previsto na Lei Complementar n2 124 de 27 de 
janeiro de 2011.
ZELIA KORLASPKE SLABISKI

DlARIO OFICIAL - EDIQAO N° 220

mailto:psicossocial@cajamar.sp.gov.br


rrfPARTAMENTO
l.EGISLATIVO

Recebido
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR
1 3 MAI 2021

REQUER1MENTO N° 185 / 2021

HorasCAMARA MUNICIPAL DE
Senhor Presidente,

usuArio
martha

DATA
07/05/2021

PROTOCOLO
1140/2021Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, estude junto aos orgaos competentes da 
municipalidade, a possibilidade de disponibilizar para os profissionais da area 
que estao na linha de frente do combate ao COVID-19, em apoio com a 
secretaria de saude municipal de Cajamar, urn projeto de acolhimento que 
conecte os profissionais com os psicologos capacitados e orientados para o 
tratamento dos casos com comprometimento emocionais.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que um dos principais 
desafios dos profissionais de saude que estao na linha de frente de combate a 
Covid-19 e o impacto na sua saude mental. Seja pelo intense trabalho, os 
riscos de contaminagao durante um atendimento ou mesmo a contaminagao da 
familia ao retornar para casa, alem de depressao, ansiedade, estresse pos- 
traumatico, sindrome de Burnout (disturbio psiquico causado pela exaustao 
extrema). Entre outros sofrimentos psiquicos que podem surgir.

O projeto tern como objetivo conectar os profissionais de saude com 
psicologos capacitados e orientados para acolhimento e tratamento dos casos 
com comprometimentos emocionais.

Para garantir o trabalho junto a populagao, precisamos cuidar dos 
profissionais de saude, dando apoio e suporte emocional. Eles precisam de 
cuidados como todos nos.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 07 maio de 2.021.
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em discussao e votaCao un.ca 
na l-te sessao U^ulLmnisi
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Pau


