
Prevenção. Faça disso um hábito.

Plano de Retorno às Atividades Presenciais
do Ministério Público do Estado da Bahia
em face da Pandemia da Covid-19
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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Prezados(as) integrantes do Ministério Público do Estado da 
Bahia,

Este plano tem por finalidade auxiliar membros, servidores(as), 
estagiários(as) e terceirizados(as) do MPBA sobre as orientações 
para o retorno gradual às atividades presenciais.

O MPBA vem adotando diversas medidas preventivas em relação 
ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), como regime de 
teletrabalho e plantão extraordinário, preservando as atividades 
em funcionamento, garantindo à sociedade o acesso aos seus 
serviços neste período emergencial.

Em linha com o retorno das atividades presenciais de diversos 
Órgãos Públicos, o MPBA também se preparando para retomar as 
suas atividades presenciais, por meio deste Plano de Retorno às 
Atividades Presenciais em face da pandemia da COVID-19. Este 
plano possibilitará um retorno organizado, monitorado e gradual, 
de forma a propiciar um ambiente de trabalho seguro e saudável 
para todos os integrantes da instituição e os que interagem em 
nossos ambientes.

As medidas contidas neste plano são de natureza normativa e 
informativa, envolvendo orientações do Ministério da Saúde, da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP). O plano de retorno é dinâmico, pois visa 
ajustar-se às condições das descobertas científicas a respeito do 
novo coronavírus. 
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As providências que eventualmente se apresentarem inadequadas 
serão ajustadas no decorrer da execução deste plano, bem como 
poderão ser acrescentadas outras medidas não originalmente 
previstas. 

Assim, espera-se dar mais objetividade às metas e iniciativas 
planejadas pelos gestores da instituição, colaborando para a 
racionalidade nas tomadas de decisões.
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1. CRONOLOGIA
     FATOS RELACIONADOS À COVID-19
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2. CLASSIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
A NÍVEL LABORAL - MPBA

As atividades de trabalho possuem quatro níveis de 
exposição dos profissionais a riscos, segundo a 
Occupational Safety and Health Admnistration (OSHA, 
2020).

Os integrantes do MPBA estão incluídos nos níveis de risco 
menor e risco médio, considerando que ao realizarem suas 
atividades laborais tem contato com outras pessoas da 
instituição e com o público em geral.

Abaixo estão os exemplos de profissionais:

Nível de Risco Definição Profissionais

Muito Alto Pessoas com alto 
potencial de contato com 
casos confirmados ou 
suspeitos de COVID-19.

Profissionais da área 
de saúde, laboratórios 
e de necrotérios.

Alto Pessoas com alto 
potencial de contato com 
casos confirmados ou 
suspeitos de COVID-19.

Equipe de assistência 
e suporte médico, 
transporte médico e 
de necrotérios.

Médio Pessoas que possuem 
contato próximo (raio 
menor que 1m) com 
outras pessoas que 
podem estar infectadas 
com COVID-19, mas que 
não são consideradas 
casos confirmados ou 
suspeitos.

Profissionais que 
possuem contato com 
o público em geral.
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Mapeamento do Grupo de Risco 1.
Clique aqui

Nível de Risco Definição Profissionais

Menor Pessoas que não 
possuem contato com 
outras com casos 
confirmados ou suspeitos 
de COVID-19 e não tem 
contato frequente e 
próximo (raio menor que 
1m) com o público em
geral.

Profissionais que tem 
pouco contato com o 
público e com colegas 
de trabalho.

3. MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO
    DE SAÚDE

Previamente à instituição das medidas delineadas neste 
Plano, está sendo realizado um mapeamento online da 
situação de saúde dos integrantes do MPBA.

A pesquisa é de caráter voluntário, e os dados colhidos 
serão analisados, conjuntamente aos de ordem estrutural 
das unidades, para a implementação das medidas 
institucionais de segurança e saúde, de acordo com a 
realidade fática apresentada nas diversas sedes do MPBA.
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Fonte: OSHA, 2020. Alterações realizadas pelos autores
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 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
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Ademais, há outras pesquisas de caráter voluntário, com o 
objetivo de identificar situações de membros, servidores e 
estagiários que:

Ademais, há outras pesquisas de caráter voluntário, com o Ademais, há outras pesquisas de caráter voluntário, com o 

Já tenham apresentado COVID-19, e em que período:2.
Clique aqui

Estejam precisando de suporte psicológico (a 
pesquisa será de participação anônima, está também 
disponível o campo para as pessoas que quiserem se 
identificar):

3.

Clique aqui

4. FASES DO RETORNO ÀS
     ATIVIDADES PRESENCIAIS

O retorno às atividades presenciais nas dependências do 
MPBA será gradual e realizado em fases. A alteração das 
fases será informada pela Procuradoria-Geral de Justiça, 
de acordo com o cenário epidemiológico estadual e 
municipal, segundo as informações divulgadas pelo Poder 
Executivo. 

A progressão e regressão entre as fases deste Plano 
obedecerão, imprescindivelmente, critérios relativos ao 
distanciamento social e à retomada das atividades 
presenciais, notadamente da Organização Mundial de 
Saúde e da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 
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Da mesma forma, serão levados em consideração 
indicadores técnico-científicos a respeito da situação 
epidemiológica dos respectivos Municípios em que se 
localizam as sedes da instituição. Todas essas 
circunstâncias serão analisadas pela Comissão de 
Prevenção de Infecções no Ambiente de Trabalho, com 
posterior decisão da Procuradoria Geral de Justiça.

Ressalte-se que as medidas de segurança sanitária e de 
saúde delineadas neste Plano devem ser adotadas 
independentemente da fase em que se encontram as 
unidades do MPBA, sendo exigíveis enquanto perdurar a 
pandemia de COVID-19.

Ocorrendo a deterioração do cenário epidemiológico local 
ou o aumento do número de casos de COVID-19 entre os 
integrantes de uma mesma unidade do Ministério Público, 
poderá ser determinada pela Procuradoria Geral de Justiça 
o retorno a uma das fases anteriores ou mesmo a 
interrupção do processo de retorno.

Previamente ao retorno presencial das atividades, os 
setores administrativos do MPBA procederam à 
preparação institucional para a implementação das 
medidas aqui previstas. 

Nesta fase, foram adquiridos os produtos e materiais 
necessários à segurança sanitária da Instituição, bem 
como foram definidas as diretrizes individuais e 
específicas, complementares ao presente Plano, a serem 
seguidas por cada sede e setor do Ministério Público nos 
municípios baianos.

FASE 0 PREPARATIVOS
PRÉVIOS
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.



Durante a Fase 1, as atividades presenciais serão exercidas 
por 30% do quadro pessoal das respectivas unidades do 
MPBA.

As atividades presenciais devem ser organizadas em 
escala de rodízio, sugerindo-se a alternância em períodos 
semanais de trabalho, caso o quadro da unidade 
comporte tal configuração.

Nesta fase o horário de funcionamento será reduzido a 
turno único e não haverá atendimento presencial, ficando 
este restrito apenas a atores do sistema de justiça, 
autoridades e agentes públicos, a exemplo de integrantes 
do Poder Judiciário, Advocacia Pública, Defensoria 
Pública, advogados, peritos e auxiliares da Justiça, 
autoridades policiais, assim como às partes e interessados 
que demonstrarem a necessidade de atendimento 
presencial, que será condicionado à observação das 
medidas indicadas neste Plano, tais como a utilização de 
EPI.

FASE 1

Durante a fase 2, o quadro de pessoal a exercer suas 
atividades presencialmente deve ser de 40% do total de 
integrantes do MPBA, em cada unidade.

FASE 2
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.



O horário de funcionamento deverá permanecer restrito a 
turno único, havendo rodízio semanal dos integrantes.

Na Fase 3, o retorno às atividades presenciais deve ser de 
50% do total de integrantes do MPBA em cada unidade.

O horário de funcionamento permanecerá restrito a turno 
único, com rodízio semanal dos integrantes.

FASE 3

Durante a Fase 4, será mantido o percentual de 50% do 
quadro de pessoal por unidade para realização das 
atividades presenciais, devendo ocorrer através de escalas 
com funcionamento da instituição nos dois turnos.

O atendimento presencial deverá ser mantido às partes e 
interessados que demonstrarem a necessidade dessa 
modalidade de atendimento, bem como a atores do 
sistema de justiça, autoridades e agentes públicos, a 
exemplo de integrantes do Poder Judiciário, Advocacia 
Pública, Defensoria Pública, advogados, peritos e 
auxiliares da Justiça, autoridades policiais.

FASE 4
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.



I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.

16

FASE 5

 Na Fase 5, o retorno às atividades presenciais deve ser de 
75% do total de integrantes do MPBA em cada unidade, 
mantendo-se o horário de funcionamento em dois turnos, 
com rodízio semanal dos integrantes. O atendimento 
presencial se destinará ao cidadão que demande os 
serviços do MP.  

Este deverá ocorrer em obediência às orientações 
contidas na Cartilha de Atendimento Presencial, emitida 
pela Comissão de Prevenção de Infecções no Ambiente de 
Trabalho. Sugere-se, ainda, que o atendimento de acesso 
inicial ocorra, em sendo possível, em ambiente aberto, 
com ampla ventilação. Caso não seja possível, orienta-se 
que sejam adotadas as medidas sanitárias necessárias 
para evitar a propagação do vírus.  

Salienta-se que nesta fase permanece facultada a 
realização de vistorias, inspeções e reuniões presenciais, 
sendo permitido ao integrante do MPBA realizá-las, desde 
que observando as diretrizes e orientações sanitárias de 
prevenção e combate ao novo coronavírus.  

Caso haja necessidade, a Comissão de Prevenção poderá 
ser consultada sobre o tema.  

Destaca-se, ademais, que a realização de eventos 
institucionais presenciais também deve se dar em 
observância às normativas vigentes e às recomendações 
das autoridades sanitárias, especialmente no que 
concerne ao limite máximo de público permitido para tais 
ocasiões e a capacidade do local, ouvidas as unidades da 
instituição com atribuição sobre o tema para deliberação 
conjunta. 



Ao final de cada fase, todos os pontos serão avaliados e 
reanalisados, de acordo com os resultados das fases 
anteriores e do cenário epidemiológico estadual e 
municipal. Não há uma determinação do prazo para 
duração e mudança de cada fase.
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.

FASE 6

 A Fase 6 representa o retorno presencial de 100% dos 
integrantes do MPBA, em dois turnos diários. O 
atendimento presencial permanecerá aberto ao público.  

Sua previsão não representa o fim das demais medidas de 
prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, de modo 
que as demais orientações relativas ao trabalho 
presencial no cenário pandêmico ainda deverão ser 
observadas pelos integrantes e suas unidades, 
especialmente as normas de distanciamento social, 
etiqueta respiratória e uso de máscaras, EPIs e EPCs.  



5. MEDIDAS INSTITUCIONAIS DE
SEGURANÇA E SAÚDE

    5.1 Grupo de risco

I – Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

IV – Que residam com pessoas inseridas nos grupos de 
risco mencionado acima, devidamente comprovadas por 
declarações médicas.

II – Gestantes;
III – Portadores de doenças crônicas (exemplo: 
cardiopatia, diabetes, pneumopatia, asma, obesidade, 
doença neurológica ou renal) e imunossuprimidos, 
devidamente comprovadas por declarações médicas;
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Durante a pandemia e enquanto não houver determinação da 
Procuradora-Geral de Justiça, devem permanecer em 
teletrabalho integral os seguintes integrantes:

    5.1-A Situação após o Plano Nacional de 
    Operacionalização da Vacinação contra a covid-19

A partir de 05/07/2021 o Plano de Retorno às Atividades 
Presenciais passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Os membros, servidores e demais integrantes e 
colaboradores pertencentes ao Grupo de Risco definidos no 
item 5.1, incisos I, II e III, que já tenham completado o esquema 
vacinal, com a quantidade de doses recomendadas para cada 
tipo específico de imunizante, obedecido o intervalo de 15 
(quinze) dias após a aplicação da última dose, devem ser 
considerados em exposição a risco de agravamento 
equivalente àqueles não pertencentes ao grupo de risco, para 

fins de composição do percentual do quadro de pessoal que 
fará parte da escala de rodízio nas Unidades do MPBA em cada 
Fase do retorno às atividades presenciais.
II - O comparecimento presencial ao local de trabalho abrange 
os membros, servidores e demais integrantes e colaboradores 
que convivam com pessoas pertencentes a grupos de risco de 
que trata o item 5.1, inciso IV, (idade, comorbidade, gestação ou 
lactação) já contemplados no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a covid-19.
III - Eventuais questionamentos para o exercício de atividades 
presenciais, inclusive vistorias e audiências externas, bem 
como as questões que envolvam a responsabilidade por 
crianças e/ou adolescentes em idade escolar definidos no item 
5.2, inciso I, devem ser analisadas e deliberadas 
individualmente pelo superior imediato.
IV - A condição de vacinado não exime da responsabilidade 
pela observância dos protocolos sanitários e de segurança no 
ambiente de trabalho, permanecendo inalteradas as 
orientações relativas aos cuidados para a prevenção de 
contágio da Covid-19 por todos os que transitarem nas 
Unidades do Ministério Público.

I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.



A partir de 05/07/2021 o Plano de Retorno às Atividades 
Presenciais passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Os membros, servidores e demais integrantes e 
colaboradores pertencentes ao Grupo de Risco definidos no 
item 5.1, incisos I, II e III, que já tenham completado o esquema 
vacinal, com a quantidade de doses recomendadas para cada 
tipo específico de imunizante, obedecido o intervalo de 15 
(quinze) dias após a aplicação da última dose, devem ser 
considerados em exposição a risco de agravamento 
equivalente àqueles não pertencentes ao grupo de risco, para 
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fins de composição do percentual do quadro de pessoal que 
fará parte da escala de rodízio nas Unidades do MPBA em cada 
Fase do retorno às atividades presenciais.
II - O comparecimento presencial ao local de trabalho abrange 
os membros, servidores e demais integrantes e colaboradores 
que convivam com pessoas pertencentes a grupos de risco de 
que trata o item 5.1, inciso IV, (idade, comorbidade, gestação ou 
lactação) já contemplados no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a covid-19.
III - Eventuais questionamentos para o exercício de atividades 
presenciais, inclusive vistorias e audiências externas, bem 
como as questões que envolvam a responsabilidade por 
crianças e/ou adolescentes em idade escolar definidos no item 
5.2, inciso I, devem ser analisadas e deliberadas 
individualmente pelo superior imediato.
IV - A condição de vacinado não exime da responsabilidade 
pela observância dos protocolos sanitários e de segurança no 
ambiente de trabalho, permanecendo inalteradas as 
orientações relativas aos cuidados para a prevenção de 
contágio da Covid-19 por todos os que transitarem nas 
Unidades do Ministério Público.

    5.2 Outras Situações

I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

É obrigatório a utilização de máscara, descartável ou 
artesanal, conforme divulgado no Protocolo de  
Enfrentamento à COVID-19, durante a permanência na  
instituição, hipótese em que, sendo constatada tempe-
ratura maior que 37,7ºC, serão orientados a adotar os 
procedimentos protocolares estabelecidos no Ato 
Normativo nº.  013/2020. 

    5.3 Acesso presencial dos integrantes ao MPBA

O retorno presencial ocorrerá de forma gradual, de acordo 
com as fases acima indicadas. Deve ser priorizado o 
teletrabalho, quando couber, evitando aglomeração nos 
Órgãos do MPBA, mantendo o distanciamento social. 
Outras ações poderão ser incluídas e/ou modificadas no 
decorrer da execução do Plano, caso alguma medida 
eventualmente se apresente inadequada ou não for 
considerada. 

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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podendo ser ouvida a Comissão de Prevenção de Infecções 
no Ambiente de Trabalho. 

I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.

Os casos omissos, conflitantes ou excepcionais serão 
objeto de deliberação pela Procuradora-Geral de Justiça, 

• As unidades não devem funcionar nos dois turnos 
durante as fases 0, 1, 2 e 3; 

•

• Caberá ao superior imediato de cada unidade definir o 
rodízio dos respectivos servidores, com posterior 
informação à Diretoria de Gestão de Pessoas, caso seja 
necessário;  

• Os casos excepcionais, em que a complementação da 
jornada de trabalho não possa ser executada em regime 
de teletrabalho, devem ser comunicados à Diretoria de 
Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão da Qualidade 
de Vida no Trabalho;  

• Os servidores que já possuem jornada de trabalho 
diferenciada permanecerão obedecendo ao quanto já 
previsto no Ato Normativo nº. 022/2019, devendo 
complementar as horas em regime de teletrabalho pelo 
saldo remanescente. 

    5.4 Horário de Trabalho

A jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias dos 
servidores públicos ocorrerá, excepcionalmente, mediante 
turno único presencial de 05 (cinco) horas ininterruptas, 
das 9h00 às 14h00, sendo complementada em regime de 
teletrabalho, observando-se o seguinte:

O intervalo de almoço estará vinculado ao 
planejamento das atividades diárias, em situação 
excepcional que supera as 05 horas ininterruptas (caput) 
da jornada de trabalho;



• Evitar abraços, beijos e apertos de mãos. Adotar um 
comportamento amigável sem contato físico;

• Não compartilhar objetos e materiais pessoais. 

    5.6 Distanciamento social no MPBA

• É necessário manter o distanciamento social mínimo 
de 1m;

• Os membros, servidores, estagiários e terceirizados que 
exerçam suas atividades no mesmo ambiente deverão 
adotar as medidas necessárias para que se mantenha 
distância mínima de 1m entre as estações de trabalho; 

• Evitar visitas presenciais a outros setores de trabalho, 
exceto em situações estritamente necessárias, mantendo 
as medidas de segurança sanitárias;

• Priorizar a tramitação de documentos por meio 
eletrônico. Tramitar documentos físicos, quando 
estritamente necessário e, ainda assim, utilizar rotas que 
reduzam a interação e proximidade entre as pessoas.
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.

    5.5 Orientações sobre trabalho presencial

• Deve-se dar prioridade à ventilação natural dos 
ambientes de trabalho, deixando abertas as portas e 
janelas, quando possível, a fim de viabilizar a circulação do 
ar, evitando-se o uso de ar-condicionado;

A organização administrativa dos espaços caberá ao 
integrante, inclusive de comunicar ao setor de limpeza 
predial, sobre a existência de resíduos orgânicos com 
restos de alimentos, no pavimento;

Excepcionalmente, quando não for possível os itens 
anteriores, poderá ser utilizado os espaços comuns à 
refeição;

A utilização do refeitório e copa deverá acontecer, 
aplicando-se as medidas de distanciamento físico de 1m, 
observado o limite de 50% da capacidade do ambiente, 
ressalvada a avaliação individual do espaço pela 
Superintendência de Gestão Administrativa, através da 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura; 

Deve-se posicionar apenas 2 cadeiras por mesa, em 
posição diagonal, respeitando o distanciamento de 1m, 
para os espaços comuns à refeição que possuem 
capacidade das mesas para mais de 4 cadeiras;

Orienta-se que logo após a realização da refeição em 
espaços comuns, o integrante realize a limpeza do espaço 
utilizado com álcool líquido e papel toalha, que serão 
fixados nas mesas;

Higienize suas mãos, antes de adentrar e após sair do 
espaço comum à refeição;

Evite transitar pelo espaço comum, aguarde sua vez 
para aquecer e fazer sua refeição, respeitando a 
capacidade máxima do ambiente. Nas sedes em que 
houver copeira, esta deve manejar as marmitas para o 
aquecimento nos aparelhos de microondas e/ou 
marmiteiros, com todos os cuidados necessários;

O uso de máscara é obrigatório na área comum, exceto 
durante as refeições;

Cada sede deve afixar em local visível a capacidade 
máxima de pessoas simultaneamente no espaço comum 
à refeição;

Talheres, pratos, copos ou quaisquer outros utensílios 
destinados à realização das refeições serão de 

responsabilidade individual, não serão disponibilizados 
pela instituição e não poderão ser compartilhados; 

A higienização dos utensílios utilizados durante as 
refeições não poderá ser feita no ambiente do Ministério 
Público;

A distância entre cadeiras de mesas diferentes deve 
ser de no mínimo 1,0m;

Caso a limitação do espaço requeira formação de fila, 
a distância deverá ser de 1m entre as pessoas. 
Recomenda-se a sinalização nas sedes.



Recomenda-se, preferencialmente, que as refeições 
sejam realizadas em locais externos às instalações do 
MPBA, no intervalo de almoço específico, sempre que 
possível;

Caso não seja possível o item anterior, o consumo de 
alimentos deverá ser priorizado nas próprias estações de 
trabalho, em revezamento dos integrantes, evitando-se a 
manutenção de mais de uma pessoa sem máscara no 
mesmo espaço, respeitando-se, ainda, as demais regras 
sanitárias, e se possível, mantendo portas e janelas 
abertas; 

O recebimento de alimentos (delivery) está vinculado 
a obrigatoriedade de higienização sob a responsabilidade 
do integrante que o recebe; 

O descarte dos recipientes/marmitas/papelão e 
outros, deverá ser em lixos com tampa nas áreas comum 
das sedes, fora das salas de trabalho, para evitar 
proliferação de vetores;

legais por crianças e/ou adolescentes, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, e para as pessoas que 
residem com profissionais da área de saúde, que estão 
atuando diretamente no atendimento a pacientes com 
COVID-19.

    5.8 Alimentação nas dependências do MPBA

•

•

•

•
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.

    5.7 Rodízio trabalho presencial

• Não sendo possível adotar o distanciamento mínimo 
de 1m entre as estações de trabalho, o superior  
imediato deverá privilegiar o sistema de rodízio 
presencial;

• Orienta-se que o sistema de rodízio presencial deverá 
ser considerado para as pessoas que forem responsáveis 

A organização administrativa dos espaços caberá ao 
integrante, inclusive de comunicar ao setor de limpeza 
predial, sobre a existência de resíduos orgânicos com 
restos de alimentos, no pavimento;

Excepcionalmente, quando não for possível os itens 
anteriores, poderá ser utilizado os espaços comuns à 
refeição;

A utilização do refeitório e copa deverá acontecer, 
aplicando-se as medidas de distanciamento físico de 1m, 
observado o limite de 50% da capacidade do ambiente, 
ressalvada a avaliação individual do espaço pela 
Superintendência de Gestão Administrativa, através da 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura; 

Deve-se posicionar apenas 2 cadeiras por mesa, em 
posição diagonal, respeitando o distanciamento de 1m, 
para os espaços comuns à refeição que possuem 
capacidade das mesas para mais de 4 cadeiras;

Orienta-se que logo após a realização da refeição em 
espaços comuns, o integrante realize a limpeza do espaço 
utilizado com álcool líquido e papel toalha, que serão 
fixados nas mesas;

Higienize suas mãos, antes de adentrar e após sair do 
espaço comum à refeição;

Evite transitar pelo espaço comum, aguarde sua vez 
para aquecer e fazer sua refeição, respeitando a 
capacidade máxima do ambiente. Nas sedes em que 
houver copeira, esta deve manejar as marmitas para o 
aquecimento nos aparelhos de microondas e/ou 
marmiteiros, com todos os cuidados necessários;

O uso de máscara é obrigatório na área comum, exceto 
durante as refeições;

Cada sede deve afixar em local visível a capacidade 
máxima de pessoas simultaneamente no espaço comum 
à refeição;

Talheres, pratos, copos ou quaisquer outros utensílios 
destinados à realização das refeições serão de 

responsabilidade individual, não serão disponibilizados 
pela instituição e não poderão ser compartilhados; 

A higienização dos utensílios utilizados durante as 
refeições não poderá ser feita no ambiente do Ministério 
Público;

A distância entre cadeiras de mesas diferentes deve 
ser de no mínimo 1,0m;

Caso a limitação do espaço requeira formação de fila, 
a distância deverá ser de 1m entre as pessoas. 
Recomenda-se a sinalização nas sedes.



I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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A organização administrativa dos espaços caberá ao 
integrante, inclusive de comunicar ao setor de limpeza 
predial, sobre a existência de resíduos orgânicos com 
restos de alimentos, no pavimento;

Excepcionalmente, quando não for possível os itens 
anteriores, poderá ser utilizado os espaços comuns à 
refeição;

A utilização do refeitório e copa deverá acontecer, 
aplicando-se as medidas de distanciamento físico de 1m, 
observado o limite de 50% da capacidade do ambiente, 
ressalvada a avaliação individual do espaço pela 
Superintendência de Gestão Administrativa, através da 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura; 

Deve-se posicionar apenas 2 cadeiras por mesa, em 
posição diagonal, respeitando o distanciamento de 1m, 
para os espaços comuns à refeição que possuem 
capacidade das mesas para mais de 4 cadeiras;

Orienta-se que logo após a realização da refeição em 
espaços comuns, o integrante realize a limpeza do espaço 
utilizado com álcool líquido e papel toalha, que serão 
fixados nas mesas;

Higienize suas mãos, antes de adentrar e após sair do 
espaço comum à refeição;

Evite transitar pelo espaço comum, aguarde sua vez 
para aquecer e fazer sua refeição, respeitando a 
capacidade máxima do ambiente. Nas sedes em que 
houver copeira, esta deve manejar as marmitas para o 
aquecimento nos aparelhos de microondas e/ou 
marmiteiros, com todos os cuidados necessários;

O uso de máscara é obrigatório na área comum, exceto 
durante as refeições;

Cada sede deve afixar em local visível a capacidade 
máxima de pessoas simultaneamente no espaço comum 
à refeição;

Talheres, pratos, copos ou quaisquer outros utensílios 
destinados à realização das refeições serão de 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

responsabilidade individual, não serão disponibilizados 
pela instituição e não poderão ser compartilhados; 

A higienização dos utensílios utilizados durante as 
refeições não poderá ser feita no ambiente do Ministério 
Público;

A distância entre cadeiras de mesas diferentes deve 
ser de no mínimo 1,0m;

Caso a limitação do espaço requeira formação de fila, 
a distância deverá ser de 1m entre as pessoas. 
Recomenda-se a sinalização nas sedes.
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    5.9 Estação de café e água

• Ao ir até a estação de água e/ou café, higienize suas 
mãos antes e depois. Caso tenha outra pessoa na estação, 
espere e mantenha o distanciamento mínimo de 1m. 
Evite a aglomeração;

• As estações de café funcionarão normalmente para 
utilização;

• Priorizar a instalação de dispenser com álcool em gel a 
70% próximo as estações de café e água.

• Para o consumo de água, devem ser priorizados os 
bebedouros com retirada de água para recipientes de uso 
individual;

• Os bebedouros com sistemas de torneira com jato de 
água, cuja ingestão é realizada diretamente com a boca do 
usuário, devem ser lacrados, ou, ao menos, retiradas tais 
hastes, de modo que fique disponível apenas aquelas 
destinadas ao preenchimento de recipientes;

A organização administrativa dos espaços caberá ao 
integrante, inclusive de comunicar ao setor de limpeza 
predial, sobre a existência de resíduos orgânicos com 
restos de alimentos, no pavimento;

Excepcionalmente, quando não for possível os itens 
anteriores, poderá ser utilizado os espaços comuns à 
refeição;

A utilização do refeitório e copa deverá acontecer, 
aplicando-se as medidas de distanciamento físico de 1m, 
observado o limite de 50% da capacidade do ambiente, 
ressalvada a avaliação individual do espaço pela 
Superintendência de Gestão Administrativa, através da 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura; 

Deve-se posicionar apenas 2 cadeiras por mesa, em 
posição diagonal, respeitando o distanciamento de 1m, 
para os espaços comuns à refeição que possuem 
capacidade das mesas para mais de 4 cadeiras;

Orienta-se que logo após a realização da refeição em 
espaços comuns, o integrante realize a limpeza do espaço 
utilizado com álcool líquido e papel toalha, que serão 
fixados nas mesas;

Higienize suas mãos, antes de adentrar e após sair do 
espaço comum à refeição;

Evite transitar pelo espaço comum, aguarde sua vez 
para aquecer e fazer sua refeição, respeitando a 
capacidade máxima do ambiente. Nas sedes em que 
houver copeira, esta deve manejar as marmitas para o 
aquecimento nos aparelhos de microondas e/ou 
marmiteiros, com todos os cuidados necessários;

O uso de máscara é obrigatório na área comum, exceto 
durante as refeições;

Cada sede deve afixar em local visível a capacidade 
máxima de pessoas simultaneamente no espaço comum 
à refeição;

Talheres, pratos, copos ou quaisquer outros utensílios 
destinados à realização das refeições serão de 

responsabilidade individual, não serão disponibilizados 
pela instituição e não poderão ser compartilhados; 

A higienização dos utensílios utilizados durante as 
refeições não poderá ser feita no ambiente do Ministério 
Público;

A distância entre cadeiras de mesas diferentes deve 
ser de no mínimo 1,0m;

Caso a limitação do espaço requeira formação de fila, 
a distância deverá ser de 1m entre as pessoas. 
Recomenda-se a sinalização nas sedes.

•

•

•



5.11 Procedimento para o funcionamento das 
unidades integrantes do Sistema de Bibliotecas do 
MPBA

• Deve-se reduzir a quantidade de pessoas 
transportadas em veículos institucionais a 50% de sua 
capacidade, com os passageiros preferencialmente 
viajando no banco traseiro;

• Na necessidade da utilização, em qualquer 
circunstância, todas as pessoas que estiverem no veículo 
deverão fazer o uso de máscara;

• O veículo, quando for utilizado, deverá dispor de ao 
menos 01 frasco de álcool em gel a 70%, para a 
desinfecção das mãos dos passageiros e motorista, antes 
e após cada condução;

    5.10 Utilização de veículos institucionais

O uso de veículos oficiais incluirá, além dos serviços 
essenciais e emergenciais, programação para diligências 
externas por integrantes a partir da fase 2, mediante 
agendamento prévio;

Recomenda-se que cada veículo seja utilizado pelo 
mesmo motorista, no expediente diário, devendo ocorrer a 
higienização conforme protocolo vigente para uso 
subsequente;

Sempre que possível, sugere-se manter abertos os 
vidros dos veículos durante o deslocamento;

•

•

•
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A organização administrativa dos espaços caberá ao 
integrante, inclusive de comunicar ao setor de limpeza 
predial, sobre a existência de resíduos orgânicos com 
restos de alimentos, no pavimento;

Excepcionalmente, quando não for possível os itens 
anteriores, poderá ser utilizado os espaços comuns à 
refeição;

A utilização do refeitório e copa deverá acontecer, 
aplicando-se as medidas de distanciamento físico de 1m, 
observado o limite de 50% da capacidade do ambiente, 
ressalvada a avaliação individual do espaço pela 
Superintendência de Gestão Administrativa, através da 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura; 

Deve-se posicionar apenas 2 cadeiras por mesa, em 
posição diagonal, respeitando o distanciamento de 1m, 
para os espaços comuns à refeição que possuem 
capacidade das mesas para mais de 4 cadeiras;

Orienta-se que logo após a realização da refeição em 
espaços comuns, o integrante realize a limpeza do espaço 
utilizado com álcool líquido e papel toalha, que serão 
fixados nas mesas;

Higienize suas mãos, antes de adentrar e após sair do 
espaço comum à refeição;

Evite transitar pelo espaço comum, aguarde sua vez 
para aquecer e fazer sua refeição, respeitando a 
capacidade máxima do ambiente. Nas sedes em que 
houver copeira, esta deve manejar as marmitas para o 
aquecimento nos aparelhos de microondas e/ou 
marmiteiros, com todos os cuidados necessários;

O uso de máscara é obrigatório na área comum, exceto 
durante as refeições;

Cada sede deve afixar em local visível a capacidade 
máxima de pessoas simultaneamente no espaço comum 
à refeição;

Talheres, pratos, copos ou quaisquer outros utensílios 
destinados à realização das refeições serão de 

responsabilidade individual, não serão disponibilizados 
pela instituição e não poderão ser compartilhados; 

A higienização dos utensílios utilizados durante as 
refeições não poderá ser feita no ambiente do Ministério 
Público;

A distância entre cadeiras de mesas diferentes deve 
ser de no mínimo 1,0m;

Caso a limitação do espaço requeira formação de fila, 
a distância deverá ser de 1m entre as pessoas. 
Recomenda-se a sinalização nas sedes.

Todos os espaços coletivos serão restritos e com 
controle de acesso permitindo até 5 usuários por vez;

•



I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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O horário de utilização das áreas comuns (salão de 
estudo, mesas e acesso aos terminais) ficará restrito das 
9 às 12h e das 13 às 17h. Considerando os intervalos para a 
higienização e organização do local;

Somente servidores e funcionários da Biblioteca terão 
acesso ao acervo, tendo como finalidade controlar o 
fluxo de pessoas e evitar a contaminação das coleções e 
do público em geral.

•

•

Outras recomendações necessárias:

• Permitir o funcionamento da biblioteca apenas para 
empréstimo e devolução de livros, proibindo a 
permanência nas dependências para leitura, e 
solicitando aos usuários que consultem o catálogo 
previamente, limitando o comparecimento ao local 
somente para retirada e entrega do material;

• Higienizar as mãos, após o manuseio dos livros 
recebidos, com água, sabão e álcool em gel.

• Receber o livro sempre com luvas;

• Acomodar o material recebido na estante separada 
para este fim;

• Não colocar o livro recebido no acervo por pelo 
menos 5 dias, nem o liberar para empréstimo durante 
este período;

Recomendações para o manuseio de livros devolvidos:

• Separar uma estante para recebimento do material 
devolvido;



I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.

• Não retirar a máscara ao tossir ou espirrar, 
respeitando-se a etiqueta respiratória e cobrir a boca 
e nariz com o braço;

• Lavar frequentemente as mãos com água e 
sabonete ou, alternativamente, higienizando as 
mãos com álcool a 70%, principalmente: 

a) antes de iniciar as atividades, de manusear 
alimentos, de manusear objetos compartilhados;

b) antes e após a colocação da máscara; e
c) após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em 

dinheiro e manusear resíduos.
• Evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente 

com as mãos não higienizadas;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, 

como aparelhos telefones celulares ou fixos, 
computador, máscaras, copos e talheres, entre 
outros;

• Manter distância mínima de 1m entre pessoas 
nos locais de trabalho, em lugares públicos e de 
convívio social;

• Se necessário compartilhamento de telefone 
fixo e computador, o equipamento deve ser 
higienizado antes do uso;

• Usar copos reutilizáveis próprios e individuais 
ou descartáveis, evitando o uso de copos de vidro e 
xícaras compartilhadas;

• Evitar situações de aglomeração, como 
almoços coletivos, reuniões informais, conversas nos 
corredores e no café, banheiros aglomerados, 
reuniões em ambientes não ventilados;

• Identificar previamente a capacidade máxima 
de cada sala de reunião, obedecendo ao 
distanciamento mínimo de 1m entre as pessoas;

• Manter ambientes bem ventilados, com 
janelas e portas abertas e com ventilação adequada;

• Reforçar os procedimentos de limpeza e 
desinfecção com produtos desinfetantes em todos 
os ambientes, superfícies e equipamentos, 
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    5.12 Reuniões presenciais

Devem ser realizadas preferencialmente por meio 
virtual;

As reuniões presenciais podem ocorrer, desde que as 
medidas sanitárias sejam adotadas e que a capacidade 
máxima de cada local seja respeitada, conforme 
orientações a seguir:

• Uso de máscaras obrigatório;

•

•

• Realizar atendimento remoto por e-mail ou Microsoft 
Teams;

• Implementar meios para continuar a fornecer 
serviços de informações ao público, como a criação de 
canais de comunicação e disseminação de notícias de 
acordo com o perfil de usuário, a exemplo de dicas de 
leitura personalizadas.

• Estabelecer plano de comunicação para alcançar a 
equipe e se comunicar com o público;

• Solicitar que os pedidos de empréstimo sejam feitos 
antecipadamente por e-mail ou telefone;

• Competirá ao motorista a higienização dos veículos 
sob sua responsabilidade, especialmente no que diz 
respeito às maçanetas internas e externas;

• Quando da permanência do veículo ao sol, o álcool em 
gel deverá ser retirado de seu interior, por questões de 
segurança.

• Não realizar o empréstimo de livros recém devolvidos 
ou manuseados pelo período de, pelo menos, 5 dias;

minimamente no início e término das atividades;
• Aumentar a frequência da limpeza e 

desinfecção com produtos desinfetantes de áreas 
comuns e de grande circulação de pessoas durante o 
período de funcionamento;

• Privilegiar a ventilação natural;
• Demarcar áreas que não deverão ser utilizadas e 

indicar visualmente a limitação máxima de pessoas 
nos ambientes;

A utilização dos espaços para reunião deverá 
acontecer, aplicando-se as medidas de distanciamento 
físico de 1m, observado o limite de 50% da capacidade do 
ambiente, ressalvada a avaliação individual do espaço 
pela Superintendência de Gestão Administrativa, 
mediante solicitação, através da Diretoria de Engenharia e 
Arquitetura.
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• Não retirar a máscara ao tossir ou espirrar, 
respeitando-se a etiqueta respiratória e cobrir a boca 
e nariz com o braço;

• Lavar frequentemente as mãos com água e 
sabonete ou, alternativamente, higienizando as 
mãos com álcool a 70%, principalmente: 

a) antes de iniciar as atividades, de manusear 
alimentos, de manusear objetos compartilhados;

b) antes e após a colocação da máscara; e
c) após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em 

dinheiro e manusear resíduos.
• Evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente 

com as mãos não higienizadas;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, 

como aparelhos telefones celulares ou fixos, 
computador, máscaras, copos e talheres, entre 
outros;

• Manter distância mínima de 1m entre pessoas 
nos locais de trabalho, em lugares públicos e de 
convívio social;

• Se necessário compartilhamento de telefone 
fixo e computador, o equipamento deve ser 
higienizado antes do uso;

• Usar copos reutilizáveis próprios e individuais 
ou descartáveis, evitando o uso de copos de vidro e 
xícaras compartilhadas;

• Evitar situações de aglomeração, como 
almoços coletivos, reuniões informais, conversas nos 
corredores e no café, banheiros aglomerados, 
reuniões em ambientes não ventilados;

• Identificar previamente a capacidade máxima 
de cada sala de reunião, obedecendo ao 
distanciamento mínimo de 1m entre as pessoas;

• Manter ambientes bem ventilados, com 
janelas e portas abertas e com ventilação adequada;

• Reforçar os procedimentos de limpeza e 
desinfecção com produtos desinfetantes em todos 
os ambientes, superfícies e equipamentos, 

•

•

•

minimamente no início e término das atividades;
• Aumentar a frequência da limpeza e 

desinfecção com produtos desinfetantes de áreas 
comuns e de grande circulação de pessoas durante o 
período de funcionamento;

• Privilegiar a ventilação natural;
• Demarcar áreas que não deverão ser utilizadas e 

indicar visualmente a limitação máxima de pessoas 
nos ambientes;

A utilização dos espaços para reunião deverá 
acontecer, aplicando-se as medidas de distanciamento 
físico de 1m, observado o limite de 50% da capacidade do 
ambiente, ressalvada a avaliação individual do espaço 
pela Superintendência de Gestão Administrativa, 
mediante solicitação, através da Diretoria de Engenharia e 
Arquitetura.



I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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presencial, que após a comunicação à Diretoria de Gestão 
de Pessoas e seu superior imediato - se servidor -, ou à 
Secretaria Geral - se membro -, deverá permanecer em 
isolamento domiciliar por, no mínimo 10 (dez) dias.

Informar ao superior imediato, caso apresente sintomas 
compatíveis de síndrome gripal e/ou tenha resultados 
positivos para a COVID-19.

Na hipótese de confirmação de infecção por COVID-19, 
todos os que tiveram contato próximo deverão ser 
comunicados, sendo estes considerados, a partir de então, 
como casos suspeitos, que deverão ser mantidos também 
em isolamento domiciliar por prazo não inferior a 10 
(dez) dias.

5.13 Apresentação dos sintomas compatíveis com a 
COVID-19 e casos suspeitos

A apresentação de sintomas compatíveis com a COVID-19 
é causa suficiente a ensejar o afastamento do trabalho 

• Não retirar a máscara ao tossir ou espirrar, 
respeitando-se a etiqueta respiratória e cobrir a boca 
e nariz com o braço;

• Lavar frequentemente as mãos com água e 
sabonete ou, alternativamente, higienizando as 
mãos com álcool a 70%, principalmente: 

a) antes de iniciar as atividades, de manusear 
alimentos, de manusear objetos compartilhados;

b) antes e após a colocação da máscara; e
c) após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em 

dinheiro e manusear resíduos.
• Evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente 

com as mãos não higienizadas;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, 

como aparelhos telefones celulares ou fixos, 
computador, máscaras, copos e talheres, entre 
outros;

• Manter distância mínima de 1m entre pessoas 
nos locais de trabalho, em lugares públicos e de 
convívio social;

• Se necessário compartilhamento de telefone 
fixo e computador, o equipamento deve ser 
higienizado antes do uso;

• Usar copos reutilizáveis próprios e individuais 
ou descartáveis, evitando o uso de copos de vidro e 
xícaras compartilhadas;

• Evitar situações de aglomeração, como 
almoços coletivos, reuniões informais, conversas nos 
corredores e no café, banheiros aglomerados, 
reuniões em ambientes não ventilados;

• Identificar previamente a capacidade máxima 
de cada sala de reunião, obedecendo ao 
distanciamento mínimo de 1m entre as pessoas;

• Manter ambientes bem ventilados, com 
janelas e portas abertas e com ventilação adequada;

• Reforçar os procedimentos de limpeza e 
desinfecção com produtos desinfetantes em todos 
os ambientes, superfícies e equipamentos, 

minimamente no início e término das atividades;
• Aumentar a frequência da limpeza e 

desinfecção com produtos desinfetantes de áreas 
comuns e de grande circulação de pessoas durante o 
período de funcionamento;

• Privilegiar a ventilação natural;
• Demarcar áreas que não deverão ser utilizadas e 

indicar visualmente a limitação máxima de pessoas 
nos ambientes;

A utilização dos espaços para reunião deverá 
acontecer, aplicando-se as medidas de distanciamento 
físico de 1m, observado o limite de 50% da capacidade do 
ambiente, ressalvada a avaliação individual do espaço 
pela Superintendência de Gestão Administrativa, 
mediante solicitação, através da Diretoria de Engenharia e 
Arquitetura.
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• Não retirar a máscara ao tossir ou espirrar, 
respeitando-se a etiqueta respiratória e cobrir a boca 
e nariz com o braço;

• Lavar frequentemente as mãos com água e 
sabonete ou, alternativamente, higienizando as 
mãos com álcool a 70%, principalmente: 

a) antes de iniciar as atividades, de manusear 
alimentos, de manusear objetos compartilhados;

b) antes e após a colocação da máscara; e
c) após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em 

dinheiro e manusear resíduos.
• Evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente 

com as mãos não higienizadas;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, 

como aparelhos telefones celulares ou fixos, 
computador, máscaras, copos e talheres, entre 
outros;

• Manter distância mínima de 1m entre pessoas 
nos locais de trabalho, em lugares públicos e de 
convívio social;

• Se necessário compartilhamento de telefone 
fixo e computador, o equipamento deve ser 
higienizado antes do uso;

• Usar copos reutilizáveis próprios e individuais 
ou descartáveis, evitando o uso de copos de vidro e 
xícaras compartilhadas;

• Evitar situações de aglomeração, como 
almoços coletivos, reuniões informais, conversas nos 
corredores e no café, banheiros aglomerados, 
reuniões em ambientes não ventilados;

• Identificar previamente a capacidade máxima 
de cada sala de reunião, obedecendo ao 
distanciamento mínimo de 1m entre as pessoas;

• Manter ambientes bem ventilados, com 
janelas e portas abertas e com ventilação adequada;

• Reforçar os procedimentos de limpeza e 
desinfecção com produtos desinfetantes em todos 
os ambientes, superfícies e equipamentos, 

Durante a  pandemia da COVID-19, os procedimentos de 
limpeza dos ambientes e superfícies deverão ser mais 
rígidos e frequentes, com objetivo de evitar a propagação 

6. LIMPEZA DOS AMBIENTES
      E SUPERFÍCIES

da contaminação. Para os locais de trabalho que tiverem 
pessoas com casos confirmados ou suspeitos de 
COVID-19, deve-se fechar o local pelo período de 72 horas. 
Após este período, a equipe da limpeza fará toda a 
higienização do ambiente e das superfícies.

6.1 Aumentar a frequência do processo de 
higienização das seguintes superfícies:

• Maçanetas
• Corrimão
• Aparelhos de telefone
• Interruptores
• Teclados
• Mouses
• Mesas
• Cadeiras

• Bancadas
• Mobílias em geral
• Válvulas de descarga
• Torneiras
• Dispensadores de 
   sabonete, álcool em gel, 
   entre outros
• Elevadores

minimamente no início e término das atividades;
• Aumentar a frequência da limpeza e 

desinfecção com produtos desinfetantes de áreas 
comuns e de grande circulação de pessoas durante o 
período de funcionamento;

• Privilegiar a ventilação natural;
• Demarcar áreas que não deverão ser utilizadas e 

indicar visualmente a limitação máxima de pessoas 
nos ambientes;

A utilização dos espaços para reunião deverá 
acontecer, aplicando-se as medidas de distanciamento 
físico de 1m, observado o limite de 50% da capacidade do 
ambiente, ressalvada a avaliação individual do espaço 
pela Superintendência de Gestão Administrativa, 
mediante solicitação, através da Diretoria de Engenharia e 
Arquitetura.

Recomenda-se a busca por atendimento médico tão logo 
os sintomas compatíveis da COVID-19 sejam percebidos.

Seguir o Protocolo de Enfrentamento à COVID-19. No caso 
de dúvidas, entrar em contato com a Coordenação de 
Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho: (71) 
3103-0517/0680/ld-qvt@mpba.mp.br

Entende-se por contato próximo: uma pessoa que teve 
contato a menos de 1 metro, por pelo menos 15 minutos, 
com outra que está sob suspeita ou confirmação de 
infecção por COVID-19.
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Atenção: álcool gel a 70% é recomendado 
apenas para a higienização das mãos.

Indicação de uso Produtos de limpeza Como utilizar

Limpeza para 
remoção de 
sujidade

Água Varredura úmida para 
retirar a sujeira e o pó

Limpeza de 
equipamentos 
e superfícies

Água e detergente

Álcool etílico 70%

Limpar toda a superfície, 
secar a estrutura

Passar sobre a superfície 
e equipamentos

Limpeza de 
superfícies não 
metálicas 
(exemplo: pisos, 
vasos sanitários, 
descarga)

Hipoclorito de sódio a 1% Após a remoção da 
sujidade, passar o 
produto, enxaguar e 
secar

6.3 Utilização dos produtos nos processos de 
limpeza:

Atenção: nunca varrer superfícies a seco 
com vassouras. Priorizar a varredura úmida!

6.2 Produtos recomendados nos processos de 
limpeza:

• Água e sabão;
• Detergente;
• Álcool etílico 70%;
• Hipoclorito de sódio a 1% (recomendação da OMS).
   *Na diluição, seguir a recomendação do fabricante.

I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.



O Ministério Público do Estado da Bahia disponibilizará 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos 
integrantes que os necessitarem, em exercício das 
atividades presenciais.

Foi realizada, durante a fase zero, a identificação dos EPIs 
adequados relativamente às diferentes atividades 
presenciais exercidas nas unidades do MPBA, de acordo 
com o nível de risco apresentado. 

A disponibilização e uso dos EPIs deve ser realizada de 
acordo com as diretrizes que seguem:

• Foram disponibilizados máscaras, luvas e escudos de
proteção facial de acordo com a natureza de cada 
atividade exercida pelos integrantes do MP;

• Deve-se encorajar o uso de máscaras artesanais,
confeccionadas de acordo com as normas adequadas 
(Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/
MS, do Ministério da Saúde e Nota Técnica COE-SAÚDE 
nº 42, de 31 de março de 2020, da SESAB), como 
meio de economia de recursos;

• Os EPIs dos funcionários terceirizados devem ser
disponibilizados pelas empresas prestadoras de serviços;

• Foi disponibilizada por meio eletrônico uma cartilha
com as instruções do uso correto dos EPIs;

• Os EPIs serão mantidos e higienizados, quando for por
caso, pelos próprios integrantes do MPBA;

• Não será permitida a reutilização de EPI descartável,
nem o compartilhamento de EPI entre pessoas;

7. EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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8.1 Manter o atendimento ao público externo de forma 
remota, preferencialmente;

8.2 Orienta-se a retirada de todos os itens de fácil toque 
dos balcões de atendimento das unidades da instituição, 
tais como panfletos, folhetos, revistas, jornais, 
equipamentos eletrônicos (tablets), entre outros;

8.3 Manter as cadeiras das recepções de todas as 
unidades do MPBA com uma marcação para assegurar o 
distanciamento necessário de 1m;

8.4 Providenciar a instalação de protetores de acrílico 
nos balcões de atendimento que não possuem outro tipo 
de barreira;

8.5 Recomenda-se que a pessoa que estiver realizando 
o atendimento ao público execute a higienização do 
balcão após cada atendimento;

8.6 Instalar demarcadores no piso, para garantir que o 
espaço mínimo entre as pessoas da fila seja igual ou 
superior a 1m. Esta medida é aplicável nos lugares que 
lugares que existir a possibilidade de fila como porta da 
entrada institucional, elevadores, bancos, balcão da 
recepção, próximo as estações de café e água, entre 
outros.

8. ATENDIMENTO AO PÚBLICO

9.1 Produzir cartazes e fixá-los em locais visíveis 
informando sobre a quantidade máxima de pessoas que 
podem utilizar o elevador ao mesmo tempo e sobre a 
obrigatoriedade da utilização de máscaras;

9. COMUNICAÇÃO

I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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As orientações contidas neste Plano buscam equilíbrio 
com as diretrizes das informações que foram divulgadas 
até o momento pelo Ministério da Saúde, Organização 
Mundial da Saúde (OMS), dentre outros órgãos, para 
planejar o retorno presencial viável e seguro para todos os 
integrantes do MPBA. 

Lembramos que as informações apresentadas neste 
Plano que, porventura, se apresentarem inadequadas 
ou não forem consideradas, durante a execução do 
plano, em razão do cenário epidemiológico e da melhor 
evidência científica disponível no momento, poderão 
ser ajustadas pela Administração. 

Recomendamos a integral observância das 
informações aqui contidas, na certeza que a 
colaboração de cada integrante resultará na saúde 
coletiva e segurança sanitária.

#SOMOSTODOSMP

9.2 Orientar por meio de cartazes e infomails sobre os 
comportamentos sociais adequados e os 
desaconselháveis como o contato físico entre as pessoas, 
tais como aperto de mãos, beijos e abraços;

9.3 Realizar campanhas sobre os canais virtuais de 
atendimento ao público externo.

I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.
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I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.



I - Os membros e servidores, responsáveis legais por crianças 
e/ou adolescentes de 0 a 4 anos e em idade escolar (4 a 17 
anos), preferencialmente quando não tenha outro responsável 
para ficar com a criança e/ou adolescente, enquanto perdurar 
o fechamento de creches e escolas, podem solicitar aos 
respectivos responsáveis a adoção de condições específicas 
de rodízio, atividades presenciais parciais ou integrais, os quais 
avaliarão, fundamentarão e decidirão sobre as especificidades 
de cada caso.

 II - Os estagiários de nível médio e superior poderão retornar às 
atividades presenciais durante as fases 3 e 4.
III – O CEAF, com apoiamento dos superiores imediatos, deve 
adotar medidas destinadas a orientar os estagiários de nível 
médio e superior da sua respectiva Unidade acerca dos 
rigorosos cuidados relacionados à prevenção de contágio da 
COVID-19 estabelecidos no âmbito do MPBA.


