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Diante da redução observada nos números da Covid-
19 em Fortaleza, o Decreto Municipal n° 15.058, de
24 de julho de 2021, autorizou a Administração
Municipal a promover o retorno gradual, seguro e
responsável do serviço presencial no ambiente
interno de trabalho, observadas as medidas sanitárias
estabelecidas para a segurança da prestação do
serviço. 
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Os primeiros a retornar às atividades presenciais são
os responsáveis pelos órgãos de Direção Superior,
Gerência Superior, Assessoramento e Execução
Programática da Administração Direta e seus
correlatos da Administração Indireta.

Quem não se enquadra nessas categorias, pode ser
chamado pelo dirigente do seu órgão, desde que haja
condições físicas para garantir o distanciamento de
1,5 m entre as estações de trabalho.
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Lembrando que a prioridade também é para quem já
está imunizado com duas doses de vacina ou dose
única, incluindo os que se enquadram em grupos de
risco.

Permanece a possibilidade de trabalho remoto
ou em regime de escala a ser disciplinado pelo
órgão, de comum acordo com a SEPOG.

ORIENTAÇÕES



A vacina avança, os números melhoraram, mas a
pandemia ainda não acabou, portanto, os protocolos
devem ser garantidos e respeitados:

Uso obrigatório de máscara.
Higienização constante das mãos, lavando-as com água e

sabão e, alternativamente, com uso de álcool em gel.
Manutenção de portas e janelas abertas, sempre que

possível, para favorecer a circulação do ar.
Manutenção de distância mínima mínima de 1,5 metros

entre as cadeiras/estações de trabalho.
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A vacina avança, os números melhoraram, mas a
pandemia ainda não acabou, portanto, os protocolos
devem ser garantidos e respeitados:

Disponibilização de álcool 70% aos colaboradores.
Intensificação da limpeza de áreas externas (pisos).
Rotina frequente de desinfecção com álcool 70% de

mobiliários e equipamentos de uso coletivo.
Orientação aos colaboradores com suspeita de infecção

por coronavírus para afastamento imediato e atendimento
em consulta médica para avaliação.
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Continua sendo prioridade uso de email, telefone,
SPU Virtual e reunião virtual (reunião presencial,
apenas se o espaço físico atender aos protocolos de
segurança).

Continue vigilante e cumpra as regras de
segurança pela sua saúde e a de todos!

NO TRABALHO PRESENCIAL
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