
 

 

Ofício-097/2021-SINDSAÚDE 
         Brasília-DF, 02 de dezembro de 2021. 

 
 
A Sua Excelência o Doutor 

MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE               URGENTE 

Secretário de Saúde do Distrito Federal 
 
 
Assunto: Circular n.º 11/2021 - SES/SUGEP/COAP – Abono de Ponto 
 
 
   

Senhor Secretário, 
 
 
   
   O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde de Brasília/DF–SINDSAÚDE, na pessoa da sua Diretora 

Presidente – Marli Rodrigues, vem, respeitosamente, a presença de Vossa 

Senhoria expor e ao final solicitar o que se segue. 

   A Coordenadora de Administração de Pessoas-COAP, 

expediu no dia 01/12/2021 (ontem), a Circular n.º 11/2021 - 

SES/SUGEP/COAP, orientando os órgãos setoriais de pessoal e chefias 

imediatas quanto a não concessão de Abono de Ponto (Art. 151, LC nº. 840/2011) 

no próximo ano de 2022, aos servidores que usufruíram Licença por Motivo de 

Doença em Pessoa da Família (Art. 134, LC nº. 840/2011). 

   A orientação é tardia já que expedida no último mês do ano e 

às vésperas do servidor exercer o seu direito ao abono de ponto, isto porque a 

Nota Técnica nº. 02/2020 - em que se ampara a circular - chegou a ter seus 

termos revogados em 17/01/2020 por ordem do Secretário de Economia do DF até 

que houvesse manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal, fato que 

veio a ocorrer apenas em   30/12/2020,    após a  aprovação do  Parecer   Jurídico       

 

 

 



 

 

nº. 182/2020 – PGDF/PGCONS/CHEFIA, ou seja, aguardou-se o transcurso de 

todo esse período para surpreender os servidores com medida que impõe grave 

prejuízo àqueles por ela alcançados. 

   Toda a entrega e dificuldades enfrentadas durante esses dois 

anos de enfrentamento à pandemia da COVID-19, nos leva a entender que a 

medida está fora de contexto com a realidade em que a sociedade e, sobretudo os 

profissionais de saúde vivem atualmente. 

Toma de sobressalto a coletividade dos profissionais que, não 

por vontade própria, mas por necessidade amparada em comprovação por junta 

médica oficial, fizeram uso da licença por motivo de doença em pessoa da 

família e agora se vêm penalizados por não poderem usufruir do direito ao 

abono de ponto anual. 

   A medida é injusta já que os demais órgãos do Executivo não 

receberam orientação análoga, não estão impedindo a fruição do abono de 

ponto de seus servidores em razão de da licença em por doença em pessoa da 

família, sobretudo nesse momento de crise, em razão da pandemia da COVID-

19. 

   Diante da gravidade da situação o SindSaúde está mantendo 

entendimento com Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de 

Economia do DF, com vistas ao envio de mensagem ao Poder Legislativo para 

alteração das disposições da Lei Complementar nº. 840/2011, como forma de 

garantir definitivamente o direito ao aponto de ao servidor que faz uso da licença 

por doença em pessoa da família. 

   Por todo o exposto, é o presente para solicitar a Vossa 

Excelência, em caráter de urgência, que torne sem efeito os termos da Circular 

n.º 11/2021 - SES/SUGEP/COAP, mantendo o direito aos servidores a fruição 

do abono de ponto nos casos em que tenha usufruído da licença por doença em 

pessoa da família, até que se resolva em definitivo a situação legal posta. 

 

 



 

    

   Certos da atenção de Vossa Senhoria e no aguardo de uma 

breve resposta, agradecemos antecipadamente. 

 

Respeitosamente, 
 
 
 
 

MARLI RODRIGUES  
Diretora Presidente 
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