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Brasília, 19 de julho de 2021.

Senhor Secretário, 

 

Cumprimentando-o, cordialmente, em referência ao Ofício Nº 864/2021 -
 SEMOB/GAB, que informa acerca do estado de instalação dos Pontos de Apoio de aplicativos,
venho por meio do presente, manifestar e solicitar o que se segue.

Sabe-se que a Lei Distrital 6.677, de 22 de setembro de 2020, que "dispõe sobre os
pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual
privado de passageiros nas regiões administrativas do Distrito Federal." tornou obrigatória a
instalação de pontos de apoio em todo o Distrito Federal. Sabe-se, igualmente, que o
Decreto nº 41.484, de 17 de novembro de 2020 regulamentou a referida Lei, impôs sanções
administrativas às empresas de aplicativos pelo descumprimento da referida legislação. 

No entanto, segundo informações apresentadas pelo ofício supramencionado, até 21
de março de 2021, apenas a empresa IFOOD havia apresentado dados à essa Secretaria
acerca da implementação dos referidos pontos de apoio, e que em 21/03/2021 teria vencido o
prazo para que os primeiros pontos de apoio fossem disponibilizados. Data esta que
estabeleceria o marco temporal para o início das providências junto à SUFISA no sentido da
aplicação das sanções cominadas em Lei para as empresas infratoras.

 Oportunamente, venho manifestar meu repúdio diante do lamentável episódio
revelado na data de 19 de julho de 2021, por meio de vídeo que foi veiculado nas redes
sociais e foi noticiado pela imprensa, como, por exemplo, o portal Metrópoles (Link para a
reportagem). O vídeo, que teria sido gravado em 17/07, mostra pessoa identificada
como sócio da franquia de restaurantes ABRACCIO, localizada no Park Shopping, aos gritos,
dizer a um entregador que descredenciaria do serviço de entregas. E grita também: "Vocês
não deviam deixar o cara com isso aqui para carregar. Isso aqui é do shopping. Vou ligar para
o Carlos Alberto, porque isso aqui não pode acontecer. Não tem condições. Pago R$ 140 mil
de aluguel para o motoboy sentar aqui e colocar o celular dele para carregar? Não vou nem a
pau”.

Situações como essa demonstram o elevado nível de precarização e desrespeito a que
as trabalhadoras e os trabalhadores de aplicativos de entrega são submetidos em seu
cotidiano e que, infelizmente, é aprofundado pelo vazio de políticas públicas dessa Secrataria
na implementação e fiscalização da legislação atinente aos pontos de apoio.

Em tempo, reitero a importância da tutela e fiscalização dos pontos de apoio por essa
Secretaria, cuja implementação é essencial para garantir a qualidade de vida e a dignidade
humana das trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos. Papel este que deve ser
desempenhado conjuntamente pelos órgãos da Administração Pública distrital, visando o
aperfeiçoamento da mobilidade e das condições de trabalho desempenhado em modais de
transporte por todo o Distrito Federal. 

Por fim, solicita a essa Secretaria informações acerca do atual estado de
implementação dos pontos de apoio, bem como em relação à fiscalização e sanção das
empresas que se quedaram omissas no cumprimento da Lei e dos mencionados atos
infralegais que a regulamentam.

Reitera os votos de estima e consideração, ao passo que coloca-se a disposição para
quaisquer esclarecimentos e aguarda manifestação dessa Secretaria. 
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Atenciosamente,

 

FÁBIO FELIXFÁ BIO FELIX
Deputado

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
VALTER CASIMIRO SILVEIRAVALTER CASIMIRO SILVEIRA
Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade 
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal
Anexo do Palácio do Buriti - 15º andar - CEP: 70.075-900
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