
SIGMUC 
Rua Francisco Torres, 552 

Loja 01, Centro 
CEP 80.060-130 

Fone: (41) 3264-5062 
Curitiba-PR 

 

 
 

Ofício nº 036/2020 
 

 
Curitiba, 18 de maio de 2020. 

Ao  
Excelentíssimo  
Prefeito Município de Curitiba 
Rafael Greca de Macedo 
 
c/c 
Procuradoria Geral do Município – PGM  
Procuradora Vanessa Palácios   
 
  
 
Assunto: Garantia de pensão por morte em caso de falecimento de Guarda 
Municipal por COVID-19 em decorrência do serviço. 
 
 
 
 

Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente o SIGMUC – Sindicato dos 

Servidores da Guarda Municipal de Curitiba, entidade sindical de primeiro grau, por 

seu presidente, vem por meio deste solicitar edição de norma que garanta a devida 

proteção previdenciária e cobertura de risco, em caso de falecimento de Guarda 

Municipal por Covid-19, em decorrência do serviço.  

 

O avanço do Coronavírus no país, vem preocupando e causando aflição na 

categoria, devido as características do trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal, 

que prevê contato direto com pessoas, principalmente neste momento de ações no 

combate a pandemia em nossa cidade. 

 

Em outros Estados da Federação, infelizmente, o número de guardas 

municipais que vieram a óbito, vítimas da Covid-19, cresce semanalmente. Segundo 

estatística da FENAGUARDAS – Federação Nacional de Sindicatos de Guardas 

Municipais, este número chegou a triste marca de 32 guardas municipais, sendo 12 

apenas na cidade de São Paulo. 
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Aqui em nossa cidade, de 15/03/2020 à 22/04/2020, 67 guardas municipais já 

haviam sido afastados por suspeita da COVID-19, felizmente, não contabilizamos 

óbitos entre os guardas municipais de Curitiba, porém o risco existe e é proeminente.  

  

Sobre a legislação pleiteada, citamos como exemplo, o Estado do Rio de 

Janeiro, cujo governador editou o Decreto nº 47.038 de 17 de abril de 2020, onde 

reconhece o falecimento de servidores civis e militares estaduais por Covid-19, no 

exercício de suas atribuições, como morte em serviço. 

 

Certos de sua atenção pela gravidade da situação e da vulnerabilidade em que 

os guardas municipais se encontram neste momento, aguardamos vossa 

manifestação. 

 

Desde já nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente.  

 
 

Curitiba, 18 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 

Luiz Vecchi da Silva  
Presidente SIGMUC 


