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PORTARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 004, DE 30 DE 

ABRIL DE 2021 

 

Estabelece critérios para o retorno gradual e 

seguro das atividades presenciais no âmbito da 

Controladoria-Geral do Município. 

 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍO DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais;  

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus – Covid-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara 

emergência em saúde pública no Município de Contagem, e dispõe sobre medidas de 

enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus – Covid-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 102, de 16 de abril de 2021, que dispõe sobre 

novas regras para o funcionamento das atividades comerciais, industriais, serviços e 

estabelecimentos no Município de Contagem, em decorrência da pandemia causada pela 

COVID-19 e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 58, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção, ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito 

do Poder Executivo Municipal; 

 

CONSIDERANDO a redução dos casos de contágio e a redução da taxa de transmissão 

Covid-19 no Município de Contagem apontados por Estudo Epidemiológico da 

Superintendência de Vigilância em Saúde em 22 de abril de 2021; 

 

CONSIDERANDO que a “Onda Roxa”, declarada pelo Estado de Minas Gerais em 03 de 

março de 2021, que impôs restrições mais rígidas aos municípios para contenção da pandemia 

de Covid-19 terminou na região de Contagem em 16 de abril de 2021, conforme Deliberação 

do Comitê Estadual Covid-19 nº 151 de 15 de abril de 2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Esta Portaria estabelece, no âmbito da Controladoria Geral do Município (CGM), 

critérios para a retomada gradual das atividades presenciais e de atendimento ao público, 

observadas as medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19 adotadas 

pelo Poder Executivo Municipal; 

 

Art. 2º – A partir de 03 de maio de 2021 será iniciada a retomada das atividades regulares no 

modo presencial na sede da Controladoria Geral do Município (CGM), que ocorrerá de forma 

gradual, progressiva e segura e enquanto durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder 

Público em relação à pandemia de Covid-19. 
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Parágrafo Único: Fica a Diretoria de Operação Institucional incumbida de zelar para que o 

funcionamento das dependências do prédio da Controladoria Geral do Município observe os 

protocolos sanitários para prédios públicos, conforme determinado pelo Decreto Municipal nº 

102, de 16 de abril de 2021 e reproduzidos no Anexo III. 

Art.3º - A partir de 03 de maio de 2020 as atividades internas da Controladoria Geral do 

Município (CGM): 

 I – Serão realizadas em regime híbrido, alternado entre a prestação de trabalho 

presencial e a realização de teletrabalho dos servidores e estagiários; 

II - As atividades internas que não puderem ser executadas remotamente, pelas 

limitações dos recursos tecnológicos disponíveis ou pela natureza da própria atividade, 

serão realizadas conforme determinação das chefias de cada unidade; 

III –A tramitação de ofícios, documentos, comunicados e requerimentos e outros 

expedientes similares será realizada preferencialmente por meio digital, através do e-

mail controladoria.geral@contagem.mg.gov.br; 

IV –A recepção física de documentos deve ser realizada preferencialmente com 

agendamento prévio e priorizada a digitalização dos originais para possibilitar sua 

posterior tramitação em meio eletrônico. 

Art. 4º - O atendimento ao público externo deverá ser realizado preferencialmente por meio 

eletrônico, através dos canais de atendimento indicados no Anexo I. 

Parágrafo único: Os atendimentos ao público externo que não possam ser realizados em meio 

eletrônico serão realizados presencialmente, de preferência com agendamento prévio, 

conforme escala de plantão estabelecida no Anexo II. 

Art.5º - O trabalho presencial será realizado de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas em 

regime de revezamento fixado pelas chefias de cada uma das unidades da CGM. 

§ 1º Compete às chefias imediatas de cada unidade organizar o cumprimento do regime de 

revezamento do trabalho presencial, observadas as seguintes medidas de prevenção e cautela 

para redução do risco de contágio: 

I - Organização de escalas de trabalho presencial com presença de até 50% da equipe 

em cada turno de revezamento realizado nos dias e horários definidos no caput; 

II - melhor distribuição das posições no local de trabalho, com o objetivo de aumentar 

o distanciamento e evitar a concentração e proximidade de pessoas no ambiente de 

trabalho, observando a distribuição de 1 (uma) pessoa a cada 5m² (cinco metros 

quadrados) em lugares fechados;  

III – manutenção dos locais de trabalho ventilados e arejados, com janelas e portas 

abertas sempre que possível.  

§2º Na medida do possível, será dada preferência ao regime de teletrabalho para os servidores 

que se enquadrem nas previsões dos incisos, II, IV, V e VI do §3º do art.6ºdo Decreto nº 58, 

de 10 de março de 2021, considerados ainda como prioritários aqueles que ainda não tenham 

sido vacinados. 
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§3º Permanecerão exclusivamente em teletrabalho aqueles servidores que se enquadrem nos 

casos listados nos incisos III e VII do §3º do art.6ºdo Decreto nº 58, de 10 de março de 2021, 

observados ainda os prazos e requisitos de comprovação estabelecidos pelo referido decreto. 

Art.6º - São deveres do servidor público quando no exercício de suas funções em regime de 

trabalho presencial, observar as medidas de proteção e os protocolos sanitários em vigor para 

prevenção ao contágio e à disseminação da Covid-19, dentre os quais, destaca-se: 

I. Em caso de sintomas característicos da Covid-19, informar a chefia imediata por meio 

eletrônico e afastar-se imediatamente do local de trabalho; 

II. Manter distância de segurança de dois metros de outras pessoas; 

III. Respeitar a limitação de uma pessoa a cada 5 m2 para as atividades realizadas em 

locais fechados; 

IV. Utilizar as máscaras de proteção respiratória cobrindo boca e nariz durante todo o 

tempo em que estiver no trabalhando, admitida exceção para alimentação e hidratação; 

V. Não compartilhar material de escritório, estações de trabalho, computador, teclados, 

mouses, laptops, fones de ouvido, telefones celulares, copos, talheres e outros objetos 

sujeitos a toques frequentes por outra pessoa; 

VI. Limpar as mãos e antebraços frequentemente com água e sabão ou álcool 70%; 

VII. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

VIII. Manter portas e janelas abertas e ambientes ventilados sempre que possível; 

IX. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, com álcool a 70% 

ou água e sabão; 

X. Limpar e desinfetar objetos de trabalho utilizados por duas pessoas diferentes, antes e 

depois do uso (copiadoras, controles de telas, telefones fixos, garrafas de café) e cobrir 

as áreas mais tocadas dos aparelhos com filme plástico transparente para permitir 

higienização com álcool 70%; 

XI. Respeitar a limitação de uso de elevadores a 1/3 da capacidade oficial e sempre que 

possível preferir o acesso por escadas. 

Art.6º - As chefias imediatas organizarão as rotinas de trabalho remoto observando as 

seguintes diretrizes: 

I. Priorizar reuniões por meio de videoconferências; 

II. Organizar e formalizar fluxos de trabalho para garantia da regular prestação dos 

serviços; 

III. Propor adaptações necessárias para a execução das atividades em regime de 

teletrabalho; 

IV. Estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos servidores e elaborar Plano Individual 

de Trabalho (conforme modelo do anexo IV) para realizar o monitoramento das 

atividades realizadas; 
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V. Realizar reuniões virtuais periódicas com os subordinados, preferencialmente diárias, 

para alinhamento de informações, acompanhamento das dificuldades, correção de 

rumos e gestão dos trabalhos. 

VI. Controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor;  

VII. Manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades executadas, 

bem como remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados; 

VIII. Encaminhar as informações necessárias para fins de registros e frequência. 

§1º - A produtividade de cada servidor em teletrabalho será acompanhada, a fim de manter a 

resolutividade das respectivas demandas, entendida resolutividade como a providência 

necessária ou indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou 

processos administrativos, tendo por parâmetro os indicadores das séries de produção da 

correlata unidade administrativa. 

 

Art.7º - São deveres do servidor quando no exercício de suas funções em teletrabalho: 

I. Cumprir as metas e prazo estabelecidos pela chefia imediata e em especial aquelas 

indicadas no seu plano individual de trabalho (Anexo VI); 

II. Manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados; 

III. Atender às convocações para comparecimento presencial às dependências da 

Controladoria Geral do Município sempre que necessário; 

IV. Manter a chefia imediata informada, por meio de mensagem eletrônica a ela 

encaminhada de forma periódica e sempre que demandado, sobre a evolução do 

trabalho, apontando eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou 

prejudicar o seu andamento; 

V. Comunicar à chefia imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros 

impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou possível 

redistribuição de trabalho; 

VI. Zelar pelo sigilo de dados e informações acessíveis de forma remota, mediante 

observância às normas de segurança da informação e a adoção de cautelas adicionais 

necessárias; 

VII. Estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato 

permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis; 

VIII. Manter a produtividade, eficiência e qualidade técnica das atividades realizadas; 

IX. Manter registro das principais atividades e entregas realizadas e preencher o Relatório 

de Atividades (Anexo V), na periodicidade e conforme orientações da chefia imediata; 

§ 1º Compete ao servidor público em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e 

tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como por toda e qualquer 

despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, incluindo telefonia fixa e móvel, internet, 

mobiliário, hardware, software, energia elétrica e similares. 

 

Art. 8º - Aos estagiários aplicam-se no que couber as disposições desta Portaria. 
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Art. 9º - Fica mantida a suspensão da realização de eventos que possam ocasionar 

aglomeração de pessoas nas dependências da Controladoria Geral do Município, bem como a 

designação de servidor para participar de atividades em que haja aglomeração de pessoas. 

Art. 10- As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções 

penais, civis, éticas e administrativas.  

Art. 11- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria 

serão dirimidos pela chefia imediata. 

Art. 12– Fica revogada a Portaria CGM 003 de 12 de março de 2020; 

Art.13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Contagem, 30 de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

JAIME NÁPOLES VILLELA 

Controlador Geral do Município 
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ANEXO I 

 

CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
DEMANDA  

CANAL CONTATO 

DEMANDAS PARA A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Demandas 
relacionadas 
aos serviços 

públicos 
prestados 

pela 
prefeitura em 

geral 

E-mail ouvidoria.cidadao@contagem.mg.gov.br  

Telefone 
Ouvidoria 

(31) 97306-5261 

WhatsApp 
Ouvidoria 

(31) 3391-1061 

Site da 
Prefeitura 
(e- OUV) 

http://www.contagem.mg.gov.br/?te=ouvidoria_geral  

Demandas 
relacionadas 

a 
transparência 

e Lei de 
Acesso à 

Informação 
(Lei nº 

12.527/2011)  

Portal da 
Transparência 

(e-Sic) 

http://www.contagem.mg.gov.br/transparencia/public/servico-
de-informacao-ao-cidadao  

DEMAIS DEMANDAS PARA A UNIDADES DA CONTROLADORIA GERAL  
(Ex:Gabinete do Controlador, Auditoria Geral, Corregedoria Geral etc) 

Demandas 
relacionadas 

a outras 
unidades ou 
atividades da 
Controladoria 

Geral 

E-mail controladoria.geral@contagem.mg.gov.br  
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ANEXO II 
 

ESCALA DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EXCEPCIONAL 

AO PÚBLICO EXTERNO 

 

O regime de plantão para atendimento ao público externo na Controladoria Geral do 

Município de Contagem será realizado conforme quadro a seguir: 

 

PLANTÃO PRESENCIAL PARA ATENÇÃO AO PÚBLICO EXTERNO 

Dia da semana Unidade de Plantão Telefone de Contato 
 

Segunda-feira Gabinete do Controlador Geral 3356-6301  

Terça-feira Auditoria Geral do Município 3352-5059  

Quarta-feira Corregedoria Geral do Município 3352-5667  

Quinta-feira Ouvidoria Geral do Município 3391-1061  

Sexta-feira 
Núcleo de Transparência e Prevenção à Corrupção 

Gabinete do Controlador Geral 
3356-6301  

O plantão presencial funcionará das 13hs-17hs  
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ANEXO III 
 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA PRÉDIOS PÚBLICOS 

Conforme estabelecido pelo Decreto nº 004 de 12 de janeiro de 2021, são regras que se aplicam a 

todos os órgãos públicos do município de Contagem: 

• afixar na entrada do órgão público uma placa informando a capacidade máxima de lotação; 

• garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar; 

• disponibilizar profissional para realizar a abordagem de gestores, usuários e funcionários 

para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida com concentração de 70%) na entrada do 

órgão público e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de 

informativos a necessidade do seu uso constante; 

• na entrada do órgão público, manter um termômetro digital remoto, que detecte a 

temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no órgão público 

de usuários, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º; 

• somente autorizar a entrada e permanência no órgão público de gestores, usuários e 

funcionários com uso adequado de máscara facial, que deverá cobrir totalmente o nariz e a 

boca; 

• ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com 

álcool 70% ou solução de água sanitária, lixeira com tampa e abertura sem contato manual; 

• higienizar com álcool a 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, 

antes e após cada utilização; 

• realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado (carrinhos de 

compras, cestas e similares, etc.) por cada cliente, com álcool 70%; 

• descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 

ANVISA/MS; 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARES AO DECRETO 004 DE 12 DE JANEIRO DE 2021 E 

CONDICIONANTES PARA FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 

• Deverão ser dispensados do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que 

apresentarem sintomas respiratórios, tais como tosse seca, febre (temperatura corporal acima 

de 37º), dificuldade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 

mailto:controladoria.geral@contagem.mg.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 

Avenida João César de Oliveira, 6620 – Bairro Sede - Contagem/MG – CEP 32.040-000  

Telefone: (31) 3398-2177 – E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

 

O funcionário deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber orientação para 

procurar imediato atendimento médico e permanecer em isolamento domiciliar por, no 

mínimo, 14 dias, ou mais, no caso de recomendação médica e ou persistência dos 

sinais/sintomas, até a completa melhora. O isolamento domiciliar poderá ser suspenso caso o 

funcionário seja submetido a exame laboratorial e receba diagnóstico médico, que afaste a 

possibilidade de estar infectado pela COVID-19; 

• O distanciamento entre as pessoas, a fim de evitar aglomeração e observar as regras 

sanitárias e epidemiológicas de enfretamento à pandemia deve ser cumprido da seguinte 

forma: 

I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 5m² (cinco metros quadrados); e 

II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados) 

ORIENTAÇÕES AOS GESTORES E FUNCIONÁRIOS 

1. Nas entradas e saídas dos prédios públicos: 

• Fazer a identificação das pessoas com registro de nome e telefone para a população 

em geral para garantir a rastreabilidade. Essa identificação poderá ser feita por meio 

do crachá, registro de entrada, com auxílio de câmeras ou por questionários. 

• Evitar cumprimentos e saudações que favoreçam o contato físico.  

• Os elevadores devem operar, no máximo, com 1/3 de sua capacidade máxima de 

usuários. Se necessário, deve ser designado funcionário utilizando máscara para 

organização da fila e entrada de pessoas, mantendo a distância mínima de 2 metros nas 

filas organizadas; 

• Instalar tapetes sanitários nas entradas dos prédios. 

• Capacitar trabalhadores que atuam nas portarias e equipá-los com máscaras. 

 

2. Áreas comuns de acesso ao interior dos prédios públicos: 

• Manter cartazes ilustrativos sobre a importância do distanciamento físico de dois 

metros em todos os ambientes e demais medidas de proteção. 

• Indicar o sentido de circulação de pessoas, mão e contramão, por meio de marcações 

no piso, assim como marcações de distanciamento em filas para entrada nos 

ambientes. 

• Disponibilizar álcool 70% em locais estratégicos para higienização das mãos 

 

3. Comunidade Interna nos prédios públicos: 
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• Seguir as orientações de distanciamento social, uso de máscara e higienização das 

mãos por, no mínimo, 30segundos. 

• Uso obrigatório de máscara. A máscara deve ser trocada em intervalos regulares 4 

horas e sempre que necessário. 

• Fazer a higienização das mãos com água e sabonete líquido durante 30 segundos para 

situações em que haja sujidade visível das mãos, ao chegar ao prédio público ao se 

utilizar sanitários ou antes das refeições. 

• Afixar cartazes e disponibilizar folhetos ilustrativos contendo orientações sobre a 

técnica correta de higienização das mãos, bem como indicação da localização de 

totens e pias. 

• Facilitar o amplo acesso para higienização das mãos na entrada do prédio com papel 

toalha e sabonete líquido, em dispensador que permita substituir apenas o refil e que 

seja acionado sem o contato manual, preferindo-se comando por pedal ou sensor. 

Podem ser usados totens, pias, gabinetes ou similares. 

• Disponibilizar e garantir a reposição de sabonete líquido e papel toalha em todos os 

banheiros, vestiários, pias ou gabinetes. 

• Interditar o uso de bebedouros, com funcionamento que impliquem em contato 

próximo da boca ou das mãos. A fonte de água potável a ser disponibilizada deve ser 

de acionamento por pedal ou sensor e a coleta da água por meio de garrafa ou copo. 

Os filtros devem ter registro de vistoria. É importante que seja padronizado o 

protocolo de higienização e vistoria. 

• Procurar manter os vasos sanitários fechados com tampo, em especial durante o 

acionamento da descarga. 

• Evitar o compartilhamento de objetos pessoais como por exemplo canetas, lápis, 

calculadoras e celulares, entre outros. 

 

4. Acesso a salas fechadas ou áreas comuns dos prédios públicos: 

• Incentivar a adoção de protocolos comportamentais para todos os usuários, tais como 

a higienização de equipamentos e mobiliário antes, e depois de cada utilização, com 

álcool 70% (ou outro produto especificamente recomendado) de equipamentos e 

materiais de uso compartilhado, como computadores, telefones, fones, mesas e 

outros. Álcool isopropílico é especialmente recomendado para superfícies metálicas, 

computadores, aparelhos eletrônicos. 

• Manter os espaços ventilados e o distanciamento de pelo menos dois metros entre as 

mesas ou carteiras. 
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• Deixar as portas das salas na posição “aberta”, evitando a necessidade do uso da 

maçaneta e aumentando a ventilação. Caso não exista risco à segurança, manter as 

janelas sempre abertas. 

• Sistemas de climatização não devem ser utilizados, dando-se preferência à ventilação 

natural. 

• A climatização, quando necessária, deverá atender às normas da ANVISA. Em 

ambientes climatizados, 

afrequênciadeinspeçõesdeveseraumentadaafimdeverificaranecessidadedehigienizaçãodos 

equipamentos de climatização e a substituição dos filtros. Os sistemas de climatização 

que funcionem com recirculação de ar devem ter filtro HEPA com troca periódica. 

 

5. Pessoal do serviço de higienização 

• Profissionais responsáveis pela limpeza e desinfecção do ambiente e superfície 

devem ser treinados quanto às noções de disseminação do vírus, medidas de proteção 

para si e para o outro, revisão dos protocolos de limpeza adotados para o momento de 

pandemia quanto ao uso de produtos químicos, indicações, concentração, técnica de 

limpeza e medidas de proteção com uso correto de equipamento de proteção 

individual (EPI). 

• Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como luvas de borracha, óculos de 

proteção no manuseio de soluções químicas (pelos riscos de respingos na face), 

uniformes adequados, botas e/ou calçados fechados, preferencialmente impermeáveis 

e máscara apropriada, devem ser usados durante as atividades diárias conforme risco 

de exposição. 

• Padronizar produtos para limpeza e desinfecção, de acordo com protocolo interno da 

unidade, com modo de usar, acondicionamento e cuidados na sua manipulação, além 

de avaliar seu registro como saneante junto a ANVISA. 

• Protocolos de limpeza de ambiente devem prever limpeza diária mínima de duas 

vezes ou conforme necessidade. Sistematizar a limpeza e reposição de substâncias 

sanitizantes nas pias, gabinetes ou totens para higiene das mãos. 

• Protocolos de desinfecção de superfícies, devem prever limpeza de, no mínimo, duas 

vezes ao dia, podendo variar em maior frequência para aquelas superfícies que sejam 

de múltiplos toques (elevadores, corrimãos de escadas, catracas, telefones, mobília, 

interruptores de luz, molduras de portas e outros a serem definidos de acordo com a 

unidade). 

• Nos banheiros, devem ser disponibilizados o papel higiênico fora do box sanitário 
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(para se evitar contaminação do papel higiênico), sabonete líquido e papel toalha. Os 

vasos sanitários devem ser providos de tampo que devem ser mantidos fechados 

durante o acionamento da descarga. 

• Desinfetantes à base de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante comprovadamente 

eficaz devem ser recomendados para limpeza do piso. 

• Para limpeza de superfície produtos à base de álcool devem ser utilizados. 

• O descarte de resíduos, luvas e EPI deve ocorrer de acordo com a legislação vigente. 

Manter cartazes com instruções, orientações e locais específicos para o descarte. 

• Sistematizar a limpeza e reposição de substâncias sanitizantes nos tapetes sanitários 

na entrada do prédio. 

 

6. Distanciamento social 

• Odistanciamentosocialrecomendadode2metrosentreaspessoasémedidapotenteparaprev

enção da contaminação com o novo coronavírus / Covid-19. Os espaços devem ser 

organizados de modo a possibilitar a manutenção dessas distâncias em todos os 

ambientes de utilização coletiva. 

• Reorganizar e adequar para o uso os espaços que possuam boa condição de 

ventilação natural, para manter distância de 2 metros entre as pessoas. A referência 

matemática mínima recomendada é de 15 pessoas a cada 50 m2; 

• Orientaredisponibilizarsinalizaçãoreferenteadistanciamentosmínimosnasregiõesdeade

nsamento de fluxo de passagem, como portas e corredores, para evitar aglomerações 

de todo tipo; 

• Nas áreas de circulação interna sempre demarcar com sinalização clara a distância de 

2 metros que deve ser mantida entre as pessoas em filas de qualquer natureza; 

• Sinalizar de forma clara o modo seguro de ocupação dos espaços e manter 

sinalização de orientação dos usuários visível em cada ambiente; 

• Indicar por elementos de comunicação visual dispostos em local de grande 

visibilidade no ambiente o número máximo de pessoas permitidas simultaneamente 

em áreas de uso comum, tais como salas de reunião, refeitórios, banheiros/vestiários, 

áreas externas etc.; 

• Evitar a realização de eventos e reuniões presenciais não essenciais, especialmente 

aqueles que poderiam contar com número de presentes superior ao estabelecido pelas 

regras de distanciamento; 

• Privilegiar em todas as edificações, quando possível, o uso dos espaços dos 

pavimentos mais baixos, visando reduzir a necessidade de uso de elevadores. 
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7. Ventilação dos ambientes 

• Privilegiaraocupaçãodosambientesquepropiciemventilaçãoabundantepararealizaçãode

atividades administrativas ou de qualquer natureza. Deve-se tentar manter as portas e 

janelas sempre abertas. 

• Evitar o uso de equipamento de condicionamento artificial (ar condicionado) e no caso 

da necessidade do uso seguir o protocolo estabelecido para manutenção dos mesmos. 

 

PROTOCOLOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES  

Piso, parede e teto, equipamentos, móveis e utensílios não metálicos, móveis e utensílios metálicos, 

equipamentos, móveis e utensílios de borracha e silicone:  

1- Sabão: 

➢  Modo de usar: lavar bem com água, para retirar todo o resíduo.  

2- Água Sanitária ou Hipoclorito 2,0 - 2,5%: 

➢  Modo de usar: diluir 0,5% (2 colheres de sopa) para 1 litro de água;  

➢ usar imediatamente após diluição;  

➢ limpar previamente com água e sabão;  

➢ tempo de ação: 10 minutos. 

➢ Cuidados: pode deixar manchas em alguns materiais; e não misturar com 

outros produtos químicos.  

3- Álcool 70%, Líquido ou Gel: uso em pequenas superfícies; 

➢ Modo de usar: limpar previamente com água e sabão;  

➢ tempo de ação: evaporação rápida.  

➢ Cuidados: inflamável (usar longe de fonte de fogo).  

4- Ácido Peracético 0,5%: 

➢  Modo de usar: diluir conforme orientação do fabricante;  

➢ usar imediatamente após diluição.  

➢ Cuidados: corrosivo para superfícies metálicas; e irritação para os olhos e 

trato respiratório.  

5- Quaternário de Amônio: 

➢ Modo de usar: lavar bem com água, para retirar todo o resíduo;  

➢ utilizar conforme orientação do fabricante.  

➢ Cuidados: irritação para os olhos e trato respiratório e pele. 
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Obs.: Saneantes não são recomendados como sanitizantes para as mãos, podendo provocar feridas e 

ressecamentos na pele pequenas superfícies produtos/saneantes x superfícies (Fonte: Nota Técnica Nº 

26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA).  

 

 

PROTOCOLOS PARA OS CUIDADOS (LIMPEZA) DOS EQUIPAMENTOS DE AR 

CONDICIONADO 

1. A manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambiente deve 

observar o disposto na Lei Federal nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018.  

2. Antes de ligar o sistema, realizar a troca imediata de todos os filtros, optando, preferencialmente, 

por filtros de maior eficiência de filtragem;  

3. Realizar a limpeza geral dos dutos;  

4. Após as etapas 2 e 3, deixar o sistema operando por pelo menos vinte e quatro horas, promovendo 

maior renovação do ar, deixando janelas e portas abertas, quando possível;  

5. Após a troca dos filtros, realizar medições instantâneas de dióxido de carbono, temperatura, 

velocidade do ar e de umidade, ao menos uma vez por semana, durante dois meses, anotando em 

planilha de controle;  

6. Após este período, medições semestrais;  

7. Realizar pesquisa, monitoramento e controle ambiental da possível colonização, multiplicação e 

disseminação de fungos em ar ambiental interior, ao menos uma vez por semana, durante dois meses, 

anotando em planilha de controle; 

8. Realizar pesquisa, monitoramento e controle de aerodispersóides totais em ambientes interiores 

climatizados ao menos uma vez por semana, durante dois meses, anotando em planilha de controle; 9. 

Após esse período, medições semestrais; 

10. As empresas com mais de cinquenta empregados deverão informar a vigilância sanitária municipal 

sobre a presença de ar condicionado; 

11. As empresas onde haja a circulação de mais de duzentas pessoas por dia deverão informar a 

vigilância sanitária municipal sobre a presença de ar condicionado. 
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ANEXO IV 

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

 

      

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL - FL.1 

PERÍODO 
INÍCIO FIM 

               /                 /                /                  / 

SETOR:   

SERVIDOR:   

CHFEIA IMEDIATA:   

      

ATIVIDADES E PRAZOS 

      

PRAZO DE ENTREGA ATIVIDADES DETALHES DE ORIGEM  
(Nº DE PROCESSO, OFÍCIO, ETC) 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL - Fl.2 

PERÍODO 
INÍCIO FIM 

  
      

UNIDADE 

SETOR:  
CHEFIA IMEDIATA:  

      

DADOS DO SERVIDOR 

NOME COMPLETO:  

MATRÍCULA:  

DADOS DE CONTATO 

E-MAIL INSTITUCIONAL:  

E-MAIL ALTERNATIVO:  

TELEFONE(S):  

ENDEREÇO COMPLETO ONDE AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS 

(LISTAR) 

 
       

PRINCIPAL MEIO DE COMUNICAÇÃO COM A CHEFIA IMEDIATA  

(LISTAR) 
 

HORÁRIO PARA COMUNICAÇÃO COMBINADO COM A CHEFIA IMEDIATA  

(LISTAR) 
 

SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZADOS PARA ACESSO REMOTO  

(LISTAR) 
 

ACESSO A SISTEMAS CORPORATIVOS   

(LISTAR) 
 

RECURSOS LOGÍSTICOS DISPONIBILIZADOS PARA TELETRABALHO DO SERVIDOR  

(DESCRIÇÃO, Nº DE PATRIMÔNIO, DATA EM QUE FOI DISPONIBILIZADO, DOCUMENTO OU PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO) 
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ANEXO V 

 

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE TELETRABALHO 

 

RELATORIO DE ATIVIDADES 

SETOR:  PERÍODO:    

 INÍCIO:  

 FIM:                 

SERVIDOR:  

CHEFIA IMEDIATA:  

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

ATIVIDADES DATA DA ENTREGA 
FONTE DE COMPROVAÇÃO  

(SE HOUVER) 
OBSERVAÇÕES 
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