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APRESENTAÇÃO

O 
presente protocolo para a retomada 

gradual das atividades presenciais

deste Tribunal  visa informar e orien-

tar Membros, Procuradores do Ministério Pú-

blico, servidores e colaboradores, acerca das 

medidas adotadas pelo TCE/BA, bem como da-

quelas a serem observadas pelo púbico interno, 

no intuito de mitigar os riscos de contágio pela 

Covid-19 no ambiente de trabalho presencial. 

Tais medidas são baseadas em recomenda-

ções para a flexibilização do isolamento social 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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APRESENTAÇÃO

O 
presente protocolo visa informar acer-

ca das medidas adotadas pelo TCE/BA e 

orientar Membros, Procuradores do Mi-

nistério Público, servidores, colaboradores e pú-

blico interno quanto aos procedimentos a serem 

observados na retomada planejada, gradual e se-

gura das atividades presenciais deste Tribunal, no 

intuito de mitigar os riscos de infecção pelo novo 

coronavírus no ambiente de trabalho. Tais medi-

das são baseadas em recomendações da Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) e da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) para a flexibiliza-

ção do isolamento social.
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No intuito de minimizar o risco de infecção pelo novo coro-

navírus, quando da retomada gradual das atividades presen-

ciais no TCE/BA, serão adotadas como principais medidas e 

orientações:

PRINCIPAIS MEDIDAS 
DE SEGURANÇA 
A SEREM ADOTADAS

1

 » Higienização e desinfecção do prédio em 

data anterior à reabertura;

 » Utilização de tapetes de assepsia dos cal-

çados nas entradas do térreo e do subsolo;

 » Aferição de temperatura de todas as pes-

soas na entrada do térreo e do subsolo;

 » Utilização de barreiras acrílicas de prote-

ção nas recepções do térreo e do subsolo;



2 PESSOAS
POR TRAJETO

12

 » Acesso exclusivo ao prédio 

para servidores na escala de 

trabalho;

 » Obrigatoriedade do uso per-

manente de máscaras de pro-

teção nas dependências;

 » Demarcação de espaços de for-

ma que seja visualmente per-

ceptível o distanciamento se-

guro mínimo de 1,5m em filas 

de entrada e elevadores;

 » Sinalização indicativa do nú-

mero máximo de pessoas per-

mitido para garantir o distan-

ciamento seguro mínimo nos 

ambientes, elevadores e áreas 

comuns;

 » Reorganização dos locais e das 

estações de trabalho de forma 

a garantir o distanciamento se-

guro mínimo de 1,5m entre as 
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pessoas, bem como a manu-

tenção de janelas e portas aber-

tas nas unidades;

 » Definição dos espaços de tra-

balho para diferentes grupos, 

de forma a evitar contato en-

tre eles, para facilitar o mape-

amento e eliminar o risco de 

contágio;

 » Disponibilização de totens de 

álcool gel 70% em todas as áre-

as comuns;

 » Higienização das estações de-

trabalho, elevadores, maça-

netas de portas, braços de ca-

deiras, telefones, corrimãos de 

escadas, painéis de elevadores 

e bancadas, a cada duas horas, 

durante o expediente;

 » Intensificação da frequência 

de higiene e substituição dos 

filtros de ar condicionado;

 » Intensificação de faxina diá-

ria nas dependências após ca-

da expediente;

 » Monitoramento de servido-

res que apresentem sinto-

mas da COVID-19 para afas-

tamento imediato e cuidados 

necessários;

 » Afastamento preventivo na 

ocorrência de familiar ou mo-

rador da residência de servidor 

diagnosticado com COVID-19;

 » Disponibilização de  álcool gel 

70% para higiene de teclados e 

mouses.
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Em sua escala de trabalho presencial, os servidores e colaboradores deverão 

observar:

 
AO SAIR DE CASA

Atentar para a utilização, higiene e descarte cor-
reto das máscaras, conforme o seu tipo, e sempre 
possuir máscaras sobressalentes em número sufi-
ciente a atender o tempo que estará fora de casa;

Manter sempre consigo álcool gel 
70% para higienização das mãos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
A SEREM OBSERVADAS
PELOS SERVIDORES

2
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Evitar tocar o 
rosto;

xUsar a máscara 
todo o tempo;

NO TRAJETO DA RESIDÊNCIA AO TRABALHO

Manter uma 
distância segura 
das pessoas;

Higienizar as 
mãos com
regularidade 
com álcool gel 
70%, sobretudo 
antes e depois
de ajustar a
máscara e ao 
tocar superfícies;

Evitar 
aglomerações;

x

Evitar tocar 
qualquer 
superfície.

x
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NO AMBIENTE DE TRABALHO:

Usar máscara 
obrigatoriamente 
durante todo o 
turno de trabalho;

Manter distância
de no mínimo
1,5m entre as
pessoas, em
qualquer ambiente;

Evitar 
aglomerações;

Ao espirrar ou 
tossir, cobrir na-
riz ou boca com 
antebraço ou 
lenço descartável;

Lavar as mãos 
com água e 
sabão ou usar 
álcool gel 70% 
frequentemente;

Dar preferência ao 
uso das escadas 
ou, na utilização 
dos elevadores, 
respeitar o limite 
máximo de duas 
pessoas por vez, 
conforme demar-
cação no piso;

x
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Higienizar, ao 
menos duas vezes 
por turno, tecla-
do e mouse com 
álcool gel 70%;

Não cumprimen-
tar as pessoas 
com abraços, 
beijos e apertos 
de mão;

Evitar tocar em 
objetos comuns, 
interruptores de 
luz, portas, micro- 
ondas etc, e, em 
caso de tocá-los, 
higienizar as mãos 
imediatamente;

Manter sobre as me-
sas apenas o material 
essencial para o de-
senvolvimento dos 
trabalhos e, ao final do 
expediente, guardar 
tudo o que for possível 
em gavetas e armários 
para facilitar a higie-
nização do local pela 
equipe de limpeza.

Não compartilhar obje-
tos de uso pessoal, tais 
como celulares, compu-
tadores, canetas, copos, 
talheres, etc;

xx

x
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 » Assepsia dos calçados em ta-

pete sanitizante na entrada;

 » Aferição da temperatura 

de todos os servidores e 

colaboradores;

 » Utilização de máscara du-

rante todo o tempo de per-

manência nas dependências, 

destacando-se a responsabili-

dade do servidor em realizar a 

higienização das máscaras de 

tecido fornecidas pelo Tribunal;

 » Manutenção da distância mí-

nima de 1,5m entre as pessoas.

Durante o período de retomada das atividades presenciais, o acesso ao prédio 
será restrito aos servidores e colaboradores que estiverem na escala semanal 
de trabalho presencial, devendo ser observado como obrigatório:

ACESSO AO PRÉDIO3
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3.1 
PROCEDIMENTOS 
QUANTO À AFERIÇÃO 
DE TEMPERATURA

É obrigatória a aferição da temperatura nas duas 
entradas do prédio. Para segurança de todos, não 
será permitido o ingresso nas dependências do 
Tribunal ao servidor ou colaborador que se recusar 
a realizar esta aferição.

Será vedado o acesso de pessoas que apresen-
tarem temperatura de 37,8° (trinta e sete vírgula 
oito graus Celsius) ou superior. Constatada a 
temperatura corporal igual ou superior a 37,8° C 
(trinta e sete vírgula oito graus Celsius), o ingres-
sante será orientado a retornar à  sua residência e 
buscar atendimento em um serviço de saúde. O 
responsável pela aferição da temperatura corporal 
deverá registrar o nome e comunicar à Gerência 
de Assistência ao Servidor (GERAS) para a adoção 
das medidas administrativas necessárias.
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3.2 
UTILIZAÇÃO DOS
POSTOS BANCÁRIOS

A utilização dos postos bancários 

será restrita a servidores e colabo-

radores do TCE/BA, devendo o ser-

viço de Portaria controlar e registrar 

rigorosamente o acesso de servido-

res que não estiverem na escala de 

trabalho.

A unidade bancária ficará responsá-

vel pelo controle do quantitativo de 

pessoas a ter acesso simultaneamen-

te em suas dependências, respeitan-

do o protocolo de distanciamento e 

demais ações de prevenção.



VISITAÇÃO
SUSPENSA
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Durante o período de retomada das 

atividades presenciais, permanece-

rá suspensa a visitação pública à Bi-

blioteca. A Gerência de Biblioteca e 

Documentação (GEBID) permane-

cerá com atendimento domiciliar 

durante todo o tempo de vigência 

do Protocolo de Retomada.

Não será permitido o acesso de 

servidores e colaboradores no am-

biente da Biblioteca, exceto àqueles 

ali lotados. A GEBID, sob supervisão 

da Secretaria Geral, adotará todas 

as medidas de quarentena para os 

livros utilizados e demais protoco-

los específicos da área.

3.3 
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
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Durante o período de retomada 

das atividades presenciais, o aten-

dimento ao público externo deverá 

ocorrer, obrigatoriamente, de for-

ma não presencial, utilizando-se 

dos canais instituídos para atendi-

mento ao público, tais como pro-

tocolo virtual, telefone (ligações e 

WhatsApp), e-mail, além da possibi-

lidade de agendamento de reuniões 

virtuais, quando necessárias, que 

deverão ocorrer, preferencialmen-

te, por meio do aplicativo Microsoft 

Teams, utilizado pelo TCE/BA.

ATENDIMENTO AO
PÚBLICO EXTERNO4 5
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ATIVIDADES 
PRESENCIAIS 
E A DISTÂNCIA

5

No momento da retomada das atividades pre-

senciais do TCE/BA, o trabalho a distância per-

manece como regra, com o objetivo de evitar 

aglomeração, distribuir de forma mais segura 

o fluxo de pessoas e, com isso, minimizar o 

risco de disseminação do novo coronavírus 

em suas dependências.

Dessa forma, as seguintes atividades e Unida-

des permanecerão em trabalho a distância:

5.1.
ATIVIDADES E UNIDADES 
QUE DEVEM PERMANECER 
NO TRABALHO A DISTÂNCIA
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Gerência de Biblioteca e Docu-

mentação (GEBID);

• Centro de Estudos e Desenvolvi-

mento de Tecnologia para Audi-

toria (CEDASC), salvo as ativida-

des que requeiram atendimento 

presencial de usuários.

Fica facultado aos gestores das de-

mais unidades do TCE/BA manter em 

trabalho a distância os servidores cujas 

atividades possam ser realizadas nes-

te regime sem que haja prejuízo para 

o funcionamento e/ou atendimento 

presencial aos usuários da unidade. 

• Sessões Plenárias; 

• Sessões das Câmaras;

•  Equipes das Coordenadorias de 

Controle Externo e das Gerên-

cias de Auditoria, Superintendên-

cia Técnica (SUTEC) e Núcleo de 

Inteligência e Informações Estra-

tégicas (NIE);

•  Gerência de Protocolo (GEPRO), 

Escola de Contas Conselheiro 

José Borba Pedreira Lapa (ECPL), 

Diretoria de Gestão Estratégica 

(DGE), Comissão Permanente de 

Licitação (COPEL), Ouvidoria e 
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A Gerência de Protocolo, no aten-

dimento ao público externo, deverá 

realizar suas ações de modo virtu-

al. Ressalvando-se que a entrega de 

documentos que não possam ser 

protocolizados através do Sistema 

Proinfo Express ou e-mail, confor-

me orientações constantes do Portal 

TCE/BA, deverá ser feita na Recep-

ção do térreo, limitando-se assim o 

acesso às dependências do prédio.

As Sessões Plenárias e das Câma-

ras do TCE/BA permanecerão sen-

do transmitidas de forma virtual até 

nova deliberação, conforme dispo-

sições dos Atos TCE/BA nº 51/2020 

e nº 60/2020, cabendo à Secretaria- 

Geral do Tribunal a gestão dessas 

atividades. Esta ação visa eliminar 

a possibilidade de aglomeração de 

pessoas nas dependências do edifí-

cio-sede do TCE/BA para participa-

ção em sessões presenciais, possi-

bilitando a participação a distância 

de forma efetiva.

A execução das atividades finalísticas 

do TCE/BA, de responsabilidade da  

Superintendência Técnica (SUTEC), 

do Núcleo de Inteligência e Infor-

mações Estratégicas (NIE), das Co-

ordenadorias de Controle Externo 

(CCEs) e das Gerências de Auditoria, 

está garantida pela disponibilidade 

de ferramentas tecnológicas com-

patíveis com o trabalho a distância. 

Ademais, estas unidades técnicas 

incorporam a maioria efetiva dos 

servidores do quadro do TCE/BA. 

Portanto, devem permanecer em 

regime de trabalho a distância, in-

clusive nas reuniões de equipes de 

auditorias, quando deverá ser utili-

zado o aplicativo Microsoft Teams, 

disponibilizado aos servidores.
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5.2. 
SERVIDORES QUE DESENVOLVERÃO 
SUAS ATIVIDADES EM REGIME DE 
TRABALHO A DISTÂNCIA

Deverão permanecer obrigatoriamente em regime de trabalho a distância:

Pessoas com 60 
anos ou mais;

Portadores de 
doenças cardio-
vasculares graves 
(insuficiência car-
díaca, arritmias, hi-
pertensão arterial 
com repercussão 
cardíaca);

Pneumopatas 
graves ou des-
compensados 
(DPOC, enfise-
ma, asma);

Imunode-
primidos;
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Doentes renais 
crônicos;

Diabéticos insuli-
no-requerentes 
e não insulino- 
requerentes des-
compensados;

Gestantes 
e lactantes;

Portadores de  
doenças cromos-
sômicas com es-
tado de fragilidade 
imunológica;

Em tratamento 
oncológico ou  
recuperação 
deste;

Obesos com
IMC acima de 35.
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contracapa

logo tce

redes sociais

Os servidores integrantes dos gru-

pos de risco acima elencados de-

vem ser identificados e registrados 

pelas chefias imediatas, que enca-

minharão expediente por e-mail 

ao Serviço de Assistência Social 

(SERAS) para fins de controle e in-

formação da GERAS e CRH.

Os servidores que habitam a mes-

ma residência com pessoas que in-

tegram os grupos de risco devem 

solicitar, por meio de suas chefias 

imediatas, o tratamento especial 

do trabalho a distância, o qual de-

verá ser informado para controle do 

SERAS e validação da GERAS.

Poderão permanecer também no 

regime de trabalho a distância os 

servidores que possuam filhos me-

nores de 6 anos frequentando es-

colas cujas atividades presenciais 

estiverem suspensas, até o mo-

mento em que haja o retorno des-

sas atividades.

Todos os servidores que se en-

quadrem nesses grupos deverão 

comprovar a situação às chefias 

imediatas.
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5.3.
HORÁRIO ESPECIAL DE 
EXPEDIENTE E REGIME 
DE TRABALHO PRESENCIAL

Durante o período de retomada 

gradual das atividades presenciais 

do TCE/BA, será adotado o regime 

presencial de atividades em turno de 

4 horas, das 8:30 às 12:30, e com-

plemento da carga horária em traba-

lho a distância para as equipes com 

atividades presenciais. O distancia-

mento entre as estações de trabalho 

dos servidores deverá ser cumprido 

durante a execução das atividades 

presenciais. 

As atividades presenciais serão re-

alizadas, inicialmente, em 3 grupos 

(33%), cada um deles trabalhando no 

regime de uma semana de atividade 

presencial de 4 horas diárias e com-
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plemento do horário em trabalho a 

distância, intercalada com duas se-

manas em trabalho exclusivamente 

a distância. 

As unidades que não tiverem, pelo 

menos, um representante em tra-

balho presencial deverão ter o ra-

mal telefônico do respectivo setor 

obrigatoriamente direcionado a um 

representante da unidade.

O cálculo do percentual de 33% 

deverá ser aplicado sobre o to-

tal dos servidores, terceirizados e 

estagiários elencados na unidade, 

excluídos os servidores pertencen-

tes ao grupo de risco e vulneráveis, 

relacionados no item 5.2. Caso o 

resultado do percentual aplicado 

seja um número fracionário, cabe-

rá aos chefes imediatos decidirem 

quanto ao arredondamento para 

o inteiro imediatamente maior ou 

menor, desde que respeitadas as 

medidas de distanciamento aqui 

recomendadas.
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A progressão ou retrocesso des-

se regime de funcionamento fica-

rá a cargo de definição do Grupo 

de Trabalho instituído pelo Ato TCE 

nº 47/2020 em função dos aponta-

mentos estatísticos dos Boletins Di-

ários da Secretaria de Saúde do Es-

tado da Bahia e da não ocorrência 

de propagação do novo coronavírus 

nas dependências do TCE/BA.

As atividades serão retomadas gra-

dativamente até atingirem 100% dos 

servidores e colaboradores, à exce-

ção daqueles listados no item 5.2, 

cuja retomada presencial somente 

ocorrerá após total estabilização dos 

riscos da pandemia.

A qualquer momento poderão ser 

revistas as medidas citadas, visan-

do à proteção da saúde coletiva e 

individual.

Os chefes imediatos das unidades 

deverão elaborar as escalas sema-

nais de trabalho e encaminhá-las à 

Gerência Administrativa (GERAD).
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Fica vedada, nas dependências do 

TCE/BA, a realização presencial de 

encontros, treinamentos, apresen-

tações, exposições e quaisquer tipo 

de eventos presenciais, devendo-se 

optar, em caso de necessidade, pela 

utilização de plataformas digitais. 

Ficam suspensas as auditorias e 

inspeções que exijam viagens para 

exames presenciais, salvo as que 

sejam consideradas urgentes e im-

prescindíveis, desde que exista se-

gurança na sua realização. A análise 

de cada caso ficará sob responsabi-

lidade da Superintendência Técnica 

(SUTEC), e a respectiva autorização 

deverá ser emitida pela Presidência.

5.4. 
ATIVIDADES QUE EXIGEM 
PRESENÇA FÍSICA

Fica suspensa, por prazo indetermi-

nado, a realização de viagens na-

cionais e internacionais a serviço. 

Situações urgentes, que exijam uni-

camente a forma presencial para a 

sua resolução, poderão ser, excep-

cionalmente, autorizadas pela Pre-

sidência, desde que comprovada e 

fundamentada a necessidade, de-

vendo o servidor, durante o trajeto, 

adotar todas as medidas preventi-

vas contra o contágio.

As reuniões de trabalho serão rea-

lizadas por via remota, admitindo- 

se as presenciais, somente para as 

internas, nos casos imprescindíveis, 

em que sejam plenamente assegu-

radas as medidas de cautela defini-

das neste instrumento e limitadas a 

3 pessoas.

6
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MANIFESTAÇÃO 
DE SINTOMAS6

Qualquer servidor ou colaborador 

que, durante o desenvolvimento de 

suas atividades, apresentar sintomas 

compatíveis com a COVID-19 deve-

rá ser imediatamente afastado, en-

caminhado para avaliação médica e 

testado, bem como aqueles (as) que 

tiveram contato direto, cumprindo o 

protocolo de afastamento de segu-

rança por 14 dias.

As chefias imediatas devem infor-

mar prontamente à GERAS, através 

de e-mail, qualquer ocorrência de 

casos suspeitos ou confirmados em 

membro da equipe, monitorando o 

encaminhamento do servidor para a 

avaliação da GERAS.
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FUNCIONAMENTO
DO SERVIÇO MÉDICO7

As atividades dos serviços vincu-

lados à Gerência de Assistência  

ao Servidor (GERAS) – SEMED, 

SEDONT e SERAS – funcionarão 

com atendimento em dois dias por 

semana, mediante agendamen-

to prévio de horário, sem prejuízo 

da continuidade dos atendimentos 

telepresenciais. 

Estas unidades atenderão median-

te escala a ser disponibilizada pelas 

respectivas chefias.

O SEMED deverá monitorar os ser-

vidores infectados pelo novo coro-

navírus até estarem aptos ao retor-

no às atividades presenciais. 

Será estabelecida, em conjunto 

com o SERAS, uma rede de apoio 

ao servidor com o objetivo de pro-

ver suporte emocional, a fim de ga-

rantir o retorno às atividades dentro 

de condições físicas e psicológicas 

satisfatórias, levando-se em conta 

todos os impactos da pandemia.

8
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LANCHES 
E REFEIÇÕES8

O estabelecimento da jornada presencial di-

ária de 4 horas visa, dentre outras medidas 

preventivas, eliminar a saída e o retorno dos 

servidores para fins de refeição, possibilitan-

do o risco de maior exposição ao vírus. 

A Lanchonete poderá utilizar o sistema de 

delivery para atendimento e entrega de soli-

citações de servidores durante o período de 

funcionamento especial, sendo permitido o 

atendimento presencial de no máximo duas 

pessoas no espaço. Será vedado o recebi-

mento de refeições por entregadores exter-

nos ao TCE/BA.
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USO DE VEÍCULOS OFICIAIS9
A utilização de veículos oficiais deve dar-se de forma excepcional e respeitar 

as seguintes orientações:

a) Utilização obrigatória de más-

cara de proteção pelo motoris-

ta e pelos passageiros em todo 

o trajeto;

b) Os vidros do veículo deverão 

permanecer abertos durante o 

trajeto, possibilitando a renova-

ção do ar;

c) Os passageiros deverão utilizar, 

preferencialmente, o banco tra-

seiro do veículo;

d) Fica limitado o transporte de até 

dois passageiros por viagem; 

e) Realização da assepsia inter-

na do veículo imediatamente 

após o transporte, pelo moto-
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rista, com reforço da higieniza-

ção do volante, das janelas, do 

câmbio, das portas e de todas 

as outras partes que são usual-

mente manuseadas, como for-

ma de prevenção da dissemina-

ção do novo coronavírus.

f) Os motoristas receberão o trei-

namento necessário para a re-

alização da higienização ade-

quada dos veículos.
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A limpeza e a desinfecção dos ambientes serão intensificadas pela equipe 

de limpeza, destacando-se as seguintes ações:

• Faxina rigorosa diária, imediata-

mente após o encerramento do 

expediente;

• Limpeza das estações de traba-

lho, a cada duas horas durante o 

expediente, com produtos que 

comprovadamente eliminem a 

existência dos vírus, devendo o 

usuário retirar-se da estação, per-

manecendo no mínimo a 2 me-

tros de distância, durante a reali-

zação da limpeza;

• Rigor e frequência na limpeza de 

maçanetas de portas, elevadores, 

equipamentos e espaços de uso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
DAS DEPENDÊNCIAS10
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TELEFONES ÚTEIS

Coordenação de Recursos  

Humanos (CRH) ...........................................3115-4590

Gerência de Assistência  

ao Servidor (GERAS)  ...................................3115-4508

Gerência de Biblioteca e  

Documentação (GEBID) ............................. 3115-4477

Ouvidoria ...................................................... 3115-4561

Secretaria Geral (SEG) ................................ 3115-4533

Serviço de Assistência Social (SERAS)  ..... 3115-4475

Serviço Médico (SEMED) ............................ 3115-4687
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