
 
 

 
 

OFÍCIO 06/2021 
ARACAJU, 02 DE FEVEREIRO DE 2021 
 
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE 
SRª MÉRCIA SIMONE FEITOS DE SOUZA 
Secretária de Estado da Saúde  
 
ASSUNTO: VACINAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS E AGENTES FISCAIS DOS 
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DE SERGIPE DA 
ÁREA DA SAÚDE 
 
 

Prezados, 
 

O Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização          

Profissional, nas Entidades Coligadas e Afins de Sergipe, neste ato representado por seu             

Presidente, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, expor e ao final requerer o que             

segue: 

1. Da Legitimidade e representatividade do SINDISCOSE: 

Inicialmente cumpre destacar que o SINDISCOSE é entidade sindical de 1º           

grau e representa os interesses de classe da categoria de todos os servidores e empregados               

dos Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do             

Estado de Sergipe. 

A Constituição Federal faculta-lhe agir, na condição de substituto processual,          

na defesa dos interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que congrega,             

tanto na esfera administrativa quanto na judicial (art. 8º, III da CF). A Lei n° 8.073/90                

reforçou tal prerrogativa, dispondo expressamente que as entidades podem atuar como           

substitutos processuais dos integrantes da categoria (art. 3º). 

2. Da necessidade de Vacinação dos Enfermeiros Fiscais, Médicos Fiscais, 
Fisioterapeutas Fiscais, Psicólogos Fiscais, Farmacêuticos Fiscais e Outros 

 
Os servidores e agentes Fiscais dos Conselhos de Fiscalização Profissional da           

área da Saúde (Medicina, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Odontologia, Serviço Social,          

Nutricionista, entre outros) estão na linha de frente, fiscalizando as unidades de saúde, os              

hospitais de campanha, os postos de saúde, UBS´s, os leitos e UTI´s e todas as áreas de                 

combate ao Covid19 em nosso Estado. É fato inclusive que vários desses profissionais estão              
 



 
 

 
 

vulneráveis e se contagiando com o COVID-19. 

Antes mesmo de um profissional de saúde atuar em qualquer unidade de            

saúde, o mesmo precisa ter o seu devido registro profissional em um Conselho de              

Fiscalização Profissional. Por estas razões, vimos solicitar que sejam incluídos no grupo            

prioritário para imunização com o advento da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 a              

ser realizada pelo Estado de Sergipe. 

Deve também ser levado em consideração que os Conselhos de Fiscalização           

da área da Saúde no Estado de Sergipe não fecharam as portas durante a Pandemia, ao                

contrário, o fluxo de atendimento, fiscalizações e trabalho contra o COVID-19 cresceu e             

muito, não restando alternativa para os servidores, senão estarem na linha de frente,             

orientando os profissionais de suas respectivas áreas. 

Nossa solicitação é que os mesmos possam ser incluídos na 1ª ou 4ª fase do               

Plano Estadual de Vacinação. A população estimada desses profissionais é menor que 30             

trabalhadores. 

Neste sentido e certo de que nossas reivindicações serão atendidas, ficamos           

ansiosos que os servidores fiscais dos Conselhos de Fiscalização da Área da Saúde no Estado               

de Sergipe sejam incluídos no grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19. 
 

 
Atenciosamente, 

 

Igor Fernando Acioly Silva Baima 
Diretor-Presidente 
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