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APRESENTAÇÃO 

 

 

Em razão da situação de pandemia declarada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), 

decorrente da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus (COVID-19), o 

Governo do Estado do Amapá editou o Decreto nº 1414, de 19 de março de 2020 que "dispõe sobre 

medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão 

do novo Coronavírus". 

 A partir de então, a Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da Portaria Conjunta nº 

004/2020, de 22 de março de 2020, estabeleceu o Regime de Plantão Extraordinário, suspendendo do 

trabalho presencial de procuradores, servidores e demais colaboradores da Procuradoria Geral do 

Estado do Amapá que executarão suas atividades, prioritariamente, através de trabalho remoto 

(teletrabalho). 

 Com o retorno gradual das atividades presenciais nos próximos meses, é de suma importância 

que os órgãos se organizem para este momento a fim de elaborar um plano de retomada dos serviços 

com escopo de mitigar efeitos negativos, bem como prejuízos para as instituições e usuários do 

serviço público. 

 Assim, o Plano de retorno ao trabalho presencial proposto pretende estabelecer diretrizes e 

ações gerais que devem ser adotadas pelos procuradores, servidores, colaboradores e usuários do 

serviço público, sendo abordados 05 (cinco) eixos temáticos: distanciamento social, higienização 

ambiental, higienização pessoal, comunicação e monitoramento. 

  Diante disto, busca-se, sobretudo garantir a retomada das atividades presenciais com 

segurança, seguindo todos os protocolos de sanitização, com o fito de minimizar quaisquer riscos de 

transmissão viral do COVID-19 no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Amapá. 

 

 

NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado 
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2.OBJETIVO GERAL: 

O plano serve para expor as ações necessárias a serem tomadas de forma gradual 

e sistematizada, com o retorno das atividades presenciais da PGE-AP diante da 

Pandemia do COVID-19. 

3. PRELIMINAR 

 3.1. Dos Critérios sanitários e de saúde para o retorno das atividades presenciais: 

 Levar em consideração, quando a curva epidemiológica apresentar 14 

dias seguidos de declínio, de novos casos e de óbitos; 

 Realidade atual quanto a capacidade de atendimento nos hospitais 

(Número de leitos ocupados em alas de enfermarias e em UTI); 

 As devidas adequações nos ambientes de trabalho para atender as 

recomendações de prevenção ao coronavírus; e 

 Dispor de equipamentos de proteção individual e coletiva. 

4. O RETORNO DO TRABALHO PRESENCIAL 

Segundo os Decretos nº 2417 e  2418/2020 e seus respectivos anexos, Portaria 

Conjunta nº 005/2020-PGE, a retomada das atividades presenciais nas unidades da 

Procuradoria-Geral do Estado poderá ocorrer a partir do próximo dia 03 de agosto de 

2020, de forma responsável, gradual, controlada e sistematizada em 03 (três) etapas, 

com a implementação de critérios mínimos para a prevenção da Covid-19. 

O normativo esclarece que o atendimento virtual será preferencialmente 

mantido, conforme as portarias e resoluções publicadas anteriormente, “adotando-se 

atendimento presencial quando estritamente necessário”. Procuradores, servidores e 

colaboradores integrantes do grupo de risco deverão permanecer em teletrabalho até 
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que haja uma situação de controle da pandemia, ressaltando que deverão apresentar 

relatório de suas atividades de 15 em 15 dias. 

A presença de alguém pertencente ao grupo de risco no trabalho presencial, 

somente se dará nos casos em que a presença deste seja indispensável para realização 

da atividade e deverá ser somente para trabalho interno, sem contato com público 

externo, em local arejado, reservado dos espaços ocupados por demais servidores e 

deverá este ambiente ser higienizado ao fim de cada turno de trabalho. 

5. COMO SE PROTEGER:  

O Ministério da Saúde recomenda como prevenção à COVID-19 

1 Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 
higienize com álcool em gel 70%. 

2 Ao tossir ou espirrar, cubra COBRIR nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as 
mãos. 

3 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

    4 Ao tocar em alguma superfície que não tenha sido previamente higienizada lavar sempre 
as mãos,  como já indicado. 

5 Manter uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 

6 Evitar abraços, beijos e apertos de mãos. Adote ADOTAR  um comportamento amigável 
sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

7 Higienizar com frequência o celular. 

8 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

9 Manter os ambientes limpos e bem ventilados. 

10 Evitar circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows e cinemas. 
Se puder, fique em casa. 

11 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 

12 Dormir bem e ter uma alimentação saudável. 

13 Utilizar máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência. 
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*Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia-SBPT 
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6. PARA O MONITORAMENTO SANITÁRIO, A PGEAP TERÁ COMO BASE A 
CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ALERTA: 

 
 

*A referência deverá ser os dados ofícias publicados pelo Ministério da Saúde. 
 
  

CLASSIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO RECOMENDAÇÃO 

 
VERMELHO 
(Gravíssimo) 

 

 

Números elevados de 
novos casos de COVID-19 
ou aumento na taxa de 
ocupação de leitos de UTI. 

 
1. Manter o teletrabalho. 
2. Verificar dados epidemiológicos 

a cada 07 (Sete) dias. 

 
 

AMARELO 
(Urgente) 

 

 
Número estável de novos 
casos por no mínimo 14 
(Quatorze) dias ou 
ocupação adequada de 
leitos de UTI. 

1. Promover a adequação do 
ambiente de trabalho; 

2. Monitorar dados 
epidemiológicos a cada 07 
(Sete) dias; 

3. Manter as recomendações de 
distanciamento social no local 
de trabalho. 

 
 

VERDE 
(Pouco urgente) 

 

 
Número baixo de novos 
casos por pelo menos 14 
dias, e baixa ocupação de 
leitos de UTI. 

 
1. Realizar retomada gradual e 

sistematizada do trabalho físico. 
2. A cada 07 (Sete) dias, reavaliar a 

classificação do Estado para a 
flexibilização ou de  
intensificação do 
distanciamento; 
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7. BASE NORTEADORA DAS AÇÕES A SEREM TOMADAS: 

   7.1. Distanciamento Social e  demais medidas de proteção individual e coletiva: 

 
O QUE FAZER 

 
QUEM FAZ 

Realizar a retomada da atividade presencial por etapas: Nos primeiros 30 
(trinta) dias retorno de até 30% (trinta por cento) da força de trabalho, após 
mais 30 (trinta) dias com retorno de até 50% (Cinquenta por cento) do total 
da força de trabalho e assim progressivamente. O retorno completo do 
trabalho presencial estará condicionado à evolução da pandemia. 
 

 
 

PROCURADORES CHEFES 
COORDENADORES 

Providenciar que as pessoas pertencentes aos grupos de risco fiquem na 
última fase para retorno   ao   trabalho   presencial.   Caso   seja   
indispensável   a   presença   de   alguém pertencente ao grupo de risco no 
trabalho presencial, deve ser priorizado trabalho interno, sem contato com 
público externo, em local reservado, arejado e higienizado ao fim da cada 
turno de trabalho. 
 

 
 

COORDENADORES 

Organizar as estações de trabalho, de modo que mantenham uma distância 
mínima de 1.5 (um e meio) metros entre si, ou quando inviável, criar turnos 
de trabalho alternativos. Assim como definir a capacidade máxima de 
ocupação por pessoas simultaneamente em cada ambiente (1 pessoa a cada 
4m²), colocando-se sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido 
para garantir o distanciamento social nos ambientes. 
 

 
 
 

COORDENADORES 
 

Realizar senso junto à todos os colaboradores com vistas a levanter 
indicativos do perfil de saúde dos trabalhadores. Os dados deverão 
identificar, entre outras informações, o quantitativo de pessoas já 
contaminadas pela COVID 19 e aqueles que encontram-se em algum grupo de 
risco. 
 

 
 

NUCLEO DE PESSOAL 

Definir turnos de trabalho para o caso de unidades com elevado número de 
servidores dividindo o mesmo espaço. 
 

 
PROCURADORES CHEFES 

COORDENADORES  

O atendimento ao público presencial deverá ser preferencialmente por 
agendamento e individualizado, evitando aglomerações. 
 

 
SERVIDOR DO 

ATENDIMENTO  
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Horário de expediente no trabalho presencial será da 8h às 14h, atendendo a 
Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE, salvo os setores: Gabinete, Secretaria-
Geral, Protocolo, Núcleo de Pessoal e DAF 

 
TODOS 

 

Realizar marcações de distanciamento no piso dos locais de atendimento ao 
público, em frentes a elevadores, nas portarias, entre as mesas de trabalho 
com no mínimo 1.5(um e meio) metros de distância entre os pontos. 
 

 
DAF 

Priorizar o uso de escadas sempre que possível, evitando tocar em corrimãos. 
Não sendo possível, uso de no máximo 3(três) pessoas no elevador. 
Recomendar evitar encostar-se nas paredes da cabine e utilizar lenço de 
papel para acionar os botões do elevador, realizando higiene das mãos logo 
em seguida. 
 

 
TODOS 

Interditar (no Estado de Alerta Amarelo) ou reduzir (nos Estados de Alerta 
Verde) o tempo de permanência nos refeitórios e aumentar o espaço entre as 
suas mesas. 
 

 
DAF 

 
 

Promover distribuição de trabalhadores terceirizados de modo a reduzir o 
número de trabalhadores, simultaneamente, nos locais de trabalho e em 
ambientes fechados como vestiários, refeitórios e espaços de descanso. Os 
usuários destes ambientes devem ser orientados a manter distância mínima 
de 1.5 (um e meio) metros entre eles e a realização dos procedimentos de 
limpeza e desinfecção, nestes locais, deve ser intensificada. 
 

 
 
 

DAF 

Evitar, sempre que possível a realização de eventos e reuniões com mais de 
05 (Cinco) pessoas. Priorizar a realização das reuniões por teleconferência. 
Quando reuniões presenciais forem necessárias, seguir estritamente as 
orientações de distanciamento social e minimizar o número de participantes. 
 

 
TODOS 

Recomendar (NÃO É RECOMENDAR, É PREVER) o uso obrigatório de máscaras 
faciais por todos aqueles que transitem na PGE, orientando para sua correta 
utilização, troca e higienização. 

 
DAF 

Substituição de reuniões e atendimentos (orientativos e de triagem) 
presenciais por atendimento telefônico ou comunicações virtuais. 
 

 
TODOS 

Priorizar agendamentos de horários para atendimento ao público para evitar 
a aglomeração e para distribuir o fluxo de pessoas. Realizar atendimento de 
maneira individualizada, restringindo, sempre que possível, a presença de 
acompanhantes 

 
DAF/RECEPÇÃO 
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Para atendimento de pessoa com idade igual ou superior a 60 (Sessenta) anos 
e aquelas de grupos de risco, conforme autodeclaração, estabelecer horários 
ou setores exclusivos de atendimento; conferir atendimento preferencial, 
garantindo fluxo ágil para que permaneçam o mínimo possível no 
estabelecimento. 
 

 
DAF/RECEPÇÃO 

Elaborar protocolo de afastamento do trabalho para lidar com casos suspeitos 
de contaminação. CASO O SERVIDOR APRESENTE SINTOMAS DEVERÁ SER 
AFASTADO IMEDIAMENTE E O MESMO PROCURAR SERVIÇO MEDICO 
PÚBLICO/PRIVADO E APÓS CONSTATAÇÃO ENCAMINHAR DOCUMENTOS 
PARA O RH. 

 
 

NUCLEO DE PESSOAL 

Restringir a circulação do público externo. Recebimento de visitantes feita 
apenas mediante agendamento, realizando, prioritarimante atendimentos na 
recepção. O acesso às salas será excepcional e mediante a autorização do 
gestor máximo de cada unidade, a quem compete estabelecer sistemática. 
 

 
DAF/RECEPÇÃO 

Proporcionar a diminuição da circulação de terceirizados nas salas e 
corredores (limpeza de salas e banheiros preferencialmente antes ou depois 
dos turnos de trabalho). 
 

  
DAF/NATG 

Manter restrição de acesso ao público externo a espaços de circulação 
comum (biblioteca, auditório, salas de reuniões, sala de videoconferência). 
 

 
GABINETE/DAF 

Restringir e/ou proibir a circulação de servidores em salas diversas das suas 
unidades de trabalho. Havendo a necessidade de comunicação, incentivar o 
uso de recursos de comunicação a distância (telefone, e-mail, etc). 
 

 
TODOS 

Estabelecer sistemática para garantir a utilização de 01 (um) usuário por vez 
dos banheiros coletivos. 
 

 
DAF/NATG 

Nos deslocamentos em veículos oficiais, permitir, no máximo 3 (três) 
passageiros por veículo. 
 

 
DAF/NUCLEO DE 

TRANSPORTE 

Priorizar realização de chamados remotos à DMTI. Quando não for possível 
manter distância do técnico que estiver realizando o atendimento e, 
previamente à sua chegada, higienizar os periféricos (mouse, teclado, tela, 
etc) com solução antisséptica. 

 
TODOS /DMTI 
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 7.2. Higienização ambiental: 

 
O QUE FAZER 

 
QUEM FAZ 

Promover sanitização (desinfecção) periódica dos ambientes, observando-se 
o disposto na Nota Técnica ANVISA n. 26/2020 e suas 
alterações/atualizações. 

 
DAF/NATG 

 

O local de trabalho da pessoa com caso confirmado e das que tiveram 
contato próximo e prolongado deve ser interditado para desinfecção. 
Outros ambientes utilizados pelos trabalhadores afastados (ex. banheiro, 
refeitório) devem ser também desinfetados. 
 

 
 

DAF/NATG 

Durante o período de funcionamento e sempre no início das atividades, 
higienizar as superfícies de toque, no mínimo a cada 2 (Duas) horas, com 
álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, 
sob fricção (ex.: terminais de autoatendimento, corrimão de escadas e de 
acessos, maçanetas, interruptores, botões de elevadores). 
 

 
 

DAF/NATG 

Higienização diária de pisos, paredes, forro de banheiro, refeitórios, 
vestiários, etc., preferencialmente com hipoclorito de sódio 0,1% (água 
sanitária). 

 
DAF/NATG 

Higienização de mesas, cadeiras, teclados, mouses, telefones a cada turno, 
com álcool 70%. 
 

 
DAF/NATG 

Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. 
 

TODOS 

Realizar revisão geral em todas as centrais de ar da PGE, com vistas ao bom 
funcionamento e higienização da circulação do ar climatizado. 
 

 
DAF/NATG 

Realizar limpeza de todos os bebedouros com água em galões. Incentivar o 
uso de garrafas ou copos de uso individual ou copos descartáveis. 

 
DAF/NATG 

 

Em refeitórios, dar preferência à utilização de talheres e copos descartáveis 
e, na impossibilidade, utilizar talheres higienizados e guardados em 
embalagens individualizadas (em sacos plásticos ou em papel). 
 

 
TODOS 

Dotar, sempre que possível, os ambientes com lixeiras com tampa e 
acionamento por pedal. 
 

 
DAF 
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Retirar todos os objetos desnecessários de cima das mesas e balcões 
(material de escritório) e efetuar a guarda em gavetas ou armários para 
evitar possível contaminação por meio de tais objetos (contaminação 
cruzada). 

 
TODOS 

Os funcionários que atuarem nos atendimentos: PROTOCOLO, PTRI, 
RECEPÇÃO, deverão fazer uso de máscaras, luvas e protetor facial.    

 
DAF 

 

Manter as portas internas e a porta de entrada do prédio sempre abertas a 
fim de evitar o toque para sua abertura. 
 

 
 

COORDENADORES/DAF 

Disponibilizar dispositivo para higienzação de calçados, preferencialmente 
com hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária). Desinfetantes nos acessos 
de entrada do prédio. 

 
DAF 

 

 

 
 7.3. Higienização Pessoal: 
 

 

 
O QUE FAZER 

 
QUEM FAZ 

Instalar dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos 
nas áreas de maior circulação de pessoas e portarias. 
 

 
DAF 

Prover condições para adequada higienização das mãos: deixar banheiros com 
fácil acesso e com placas sinalizadoras. É importante que os locais disponham 
de sabonete e água corrente para estimular a correta higienização das mãos e 
papel toalha para secagem adequada, além de lixeiras com tampa e 
acionamento por pedal. Nesses locais, recomenda-se fixar cartazes com 
orientações sobre a adequada higienização das mãos. 
 

 
 

DAF 

Promover campanha de vacinação contra gripe (H1N1) visando reduzir casos 
de adoecimento com os mesmos sintomas da COVID-19. 
 

 
GABINETE 

Fornecimento de máscaras de tecido para os Procuradores, Servidores quando 
retornarem ao trabalho presencial. 

 
DAF 

Antisséptico álcool etílico 70% em gel pronto para uso especifico em 
higienização de mãos, tipo hidratado, combinado com agentes hidratantes e 
emolientes. 

 
DAF 
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Luva atóxica e ambidestra hipoalergênica para procedimento não cirúrgica, 
resistente a produtos químicos  e agentes biológicos..  

 
DAF 

Protetor facial (Face Shields), com visor transparente, com todas as peças 
higienizáveis, compatíveis com a RDC - ANVISA nº 356/2020 (ver referências) 
para uso por colaborador que tiver contato com público interno e externo. 

 
 

DAF 
 

Aquisição de termômetro clínico laser digital adulto para mensuração da 
temperatura corporal sem contato, bastando apontar na testa ou no ouvido, 
com certificação pelo IMETRO. (três unidades). 

 
DAF 

 

Atuar junto às empresas de serviço terceirzado para que forneçam os EPIs 
necessários aos prestadores de serviços que atuem na PGE. 

 
DAF 

 
 

7.4. Máscara em Tecido: 
  
 Modelo padrão com a logo da PGE bordado na cor verde: masculina e feminia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, de uso não profissional, lavável, confeccionada em tecido 100% 
algodão, atóxico, em camada dupla, na cor preta, com elásticos nas laterais para prender na orelha, 
com brasão da PGE bordado. O design da máscara facial deve ser confortável e eficiente, para que ao 
ser adaptada ao rosto se evite sua recolocação. 
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8. COMUNICAÇÃO: 

 

 
O QUE FAZER 

 
QUEM FAZ 

Criar um plano de comunicação, abrangendo os públicos interno e externo, 
para garantir a segurança e saúde de todos. 
 

 
ASCOM 

Desenvolver e disponibilizar materiais informativos sobre as medidas de 
prevenção e controle da COVID-19 (instruções de higiene; técnica de lavagem 
das mãos; etiqueta de tosse, espirros e secreção nasal, distanciamento e 
demais cuidados de prevenção ao contágio) para fixação nos locais 
estratégicos da PGE (portarias, entradas de elevadores, banheiros, locais com 
maior circulação de pessoas). 
 

 
 

ASCOM 

Desenvolver alertas sobre uso adequado do álcool gel, considerando seu risco 
de combustão, que produz chamas invisíveis e pode causar acidentes e 
queimaduras no corpo. 
 

 
ASCOM 

Prestar imediata comunicação e notificação de casos suspeitos de COVID 19, 
informando ao nucleo de pessoal para afastamento das atividades. 
 

 
COODERNADORES 

Publicação da Portaria Conjunta nº 005/2020 – PGE, regulamentando o plano 
de retorno para as atividades presenciais na PGE 

ASCOM 

 

 
 
9. MONITORAMENTO: 

 
 

O QUE FAZER 
 

QUEM FAZ 

Acompanhamento do quadro epidemiológica no Estado e informar e/ou 
recomendar à Gestão da PGE o retorno ao teletrabalho quando necessário. 
 

 
ASCOM/GAB/NÚCLEO 

DE PESSOAL 

Inspecionar estoque de álcool em gel, papel toalha, materiais de limpeza e 
EPIs, providenciando a reposição tempestivamente.  
 

 
DAF 
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Ficará sob responsabilidade do coordenador de cada setorial solicitar por 
meio de Requisição de material para unidade de material e patrimônio os 
equipamentos de proteção EPI’S para suprir a necessidade de cada setor. 

 
COORNADORES 

Ficará sob responsabilidade a reposição de álcool em gel nos dispensadores: 
rol de entrada, elevador, corredor e banheiros. 

 
DAF 
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