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PLANO DE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL 

NA SEDE DA CAGEPREV 

 
Considerando a previsão de retorno gradual às atividades presenciais no 
próximo dia 23 de julho, em conformidade com as diretrizes contidas no 
Decreto 33.608 de 30/05/2020 do Governo do Estado do Ceará, e com base 
nas normas específicas para o combate à Covid-19 editadas pelo Ministério da 
Saúde e pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, a Diretoria 
Executiva CAGEPREV, aprova o presente Plano de Ação de Retorno ao 
Trabalho Presencial na Sede da CAGEPREV, a ser observado, indistintamente, 
por todos os integrantes desta Entidade, no que couber a cada um (dirigentes, 
empregados, colaboradores), bem como pelo público externo (participantes, 
assistidos, fornecedores, prestadores de serviço e visitantes), com vistas à 
prevenção de contágio pelo coronavírus (Covid-19). 
 
I – Propósito  
Normatizar o Plano de Trabalho para retomada das atividades presenciais na 
Entidade, apresentando as medidas a serem adotadas pela CAGEPREV, em 
conformidade com as normas vigentes de combate à pandemia de COVID-19 
no Estado do Ceará. 
 
II – A quem se aplica  
A todos os colaboradores e demais pessoas que adentrarem a sede da 
Entidade, com o intuito de mitigar o risco de contaminação pelo novo 
coronavírus.  
 
III – Base legal 
Decretos Nº 33.608 e 33.631, publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará 
em 30/05/2020 e 20/06/2020, respectivamente, que estabelecem as regras 
para liberação de atividades por meio do “Plano de Retomada Responsável 
das Atividades Econômicas e Comportamentais” De acordo com a natureza de 
suas atividades, a CAGEPREV se enquadra como “Indústria e Serviços de 
Apoio - organizações associativas, contabilidade, direito, e serviços de apoio 
administrativo”. 
 
IV – Premissas 
1. Reabertura da atividade segundo o seu grau de criticidade definido no Plano 
de Retomada do Governo do Estado do Ceará;  
 
2. Avaliação periódica do cenário para ajustes no Plano ora aprovado. 
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V - Providências preliminares implementadas pela CAGEPREV 
 
1. Aquisição e colocação de tapete higienizador na entrada da sede da 
CAGEPREV. 
 
2. Aquisição de álcool 70% (em gel e líquido). O álcool 70% em gel para ser 
colocado na entrada da CAGEPREV. 
 
3. Aquisição de máscaras triplas descartáveis, bem como máscaras de 
proteção respiratória N95e FF2. 
 
4. Aquisição de termômetro portátil digital de testa infravermelho LCD, para 
medição de temperatura corporal. 
 
5. Limpeza e desinfecção das máquinas de ar condicionado. 
 
6.Limpeza e desinfecção dos locais de trabalho e das áreas comuns. 
 
7. Aquisição de materiais de limpeza e higiene. 
 
VI – Protocolos de Segurança 
 
São apresentados, a seguir, os protocolos de segurança a serem adotados 
pela Entidade visando se adequar às normas sanitárias para redução da 
pandemia de Covid-19 e atender às exigências apresentadas pelo Decreto Nº 
33.608. 
 
a) Relacionamento com Participantes e Assistidos 
 
1.Estabelecer que o atendimento continuará ocorrendo, preferencialmente, de 
forma remota através dos telefones (85) 3101-2501 e 3101-6100, do e-mail 
CAGEPREV@CAGEPREV.com.br e do site da CAGEPREV 
(www.cageprev.com.br). 
 
2.Definir que o horário de atendimento será das 09h às 14h; 
 
3.Estabelecer que o atendimento presencial ocorrerá por agendamento, com 
intervalo de uma hora entre cada participante e/ou assistido. A previsão de 
retorno normal desse serviço ainda não foi definida pela Diretoria da 
CAGEPREV.  
 

http://www.cageprev.com.br/
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4.Orientar os participantes e assistidos, quando do agendamento do 
atendimento presencial, a evitar levarem acompanhantes e a portarem consigo 
apenas objetos pessoais estritamente necessários ao atendimento. 
 
5.Definir que na entrada da CAGEPREV será aferida a temperatura de 
participantes e assistidos. Nos casos em que a temperatura registrada for 
superior a 37,8°C,a entrada será proibida.  
 
b) Medidas adotadas pela DiretoriaExecutiva da CAGEPREV 
 
1.Adequar a Jornada de Trabalho das 8hàs 14h, sem intervalo para o almoço. 
 
O Retorno gradual se dará para 50% do quadro. A previsão de retorno à 
jornada normal de trabalho ainda não foi definida pela Diretoria da 
CAGEPREV. 
 
2.Definir que na entrada da CAGEPREV será aferida a temperatura dos 
participantes, assistidos, colaboradores, fornecedores/prestadores de serviço e 
visitantes.  
 
Nos casos em que a temperatura registrada for superior a 37,8 °C, a entrada 
será proibida. 
 
3.Garantir a disponibilização de máscaras de proteção respiratória descartáveis 
N95 e FF2 a seus dirigentes, empregados e terceirizados, para uso e proteção 
durante todo o expediente, bem como no trajeto residência-trabalho-residência, 
zelando pelo uso obrigatório nas dependências da CAGEPREV, na forma 
recomendada pelas autoridades sanitárias. 
 
4.Disponibilizar, em todos os ambientes, álcool 70% (em gel e líquido), para 
uso nas dependências da CAGEPREV, durante o expediente, por seus 
dirigentes, empregados e colaboradores, bem como pelo público externo 
(participantes, assistidos, fornecedores, prestadores de serviço e visitantes).  
 
5.Providenciar limpeza mensal dos aparelhos de ar condicionado. 
 
6. Determinar a limpeza e desinfecção das salas de trabalho (portas, janelas, 
banheiros, bancadas, superfícies de armários) duas vezes por semana e a 
desinfecção das mesas, aparelhos telefônicos, computadores, teclados, 
mouses e maçanetas das portas, diariamente. 
 
7. Determinar a abertura das janelas e portas de entrada por 30 minutos 
durante o expediente. 
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8.Notificar as autoridades competentes, por meio do portal 
coronavirus.ceara.gov.br, em caso de empregado ou terceirizado afastado do 
trabalho por sintomas relacionados à Covid-19. 
 
9.Evitar reuniões presenciais, dando preferência aos meios digitais (call por 
áudio ou vídeo) para a realização de reuniões e demais atividades que exijam o 
encontro de pessoas. 
 
10.Divulgar e manter em arquivo a documentação das rotinas e planos internos 
relacionados ao combate à Covid-19. 
 
11.Eleger uma pessoa responsável por supervisionar, a cada semana, em 
sistema de rodízio, as medidas e práticas aqui estabelecidas. 
 
12.Implementar plano de suprimento, estoque, uso e descarte de materiais de 
proteção e higienização. 
 

c) Medidas a serem observadas pelos integrantes da CAGEPREV 
1.Informar à Diretoria Executiva eventual manifestação de sintomas da Covid-
19 em si ou em pessoas com as quais resida ou tenha contato frequente. 
 
2.Usar máscara, fornecida pela CAGEPREV, na forma recomendada pelas 
autoridades sanitárias, no trajeto residência-trabalho-residência e permanecer 
de máscara durante todo o expediente, atentando para o seu correto uso e 
retirando-a apenas nos casos estritamente necessários, a exemplo de 
alimentar-se ou hidratar-se 
 
3.Observar as medidas sanitárias de prevenção contra o contágio e a 
disseminação da Covid-19, principalmente higienizando as mãos antes de tocar 
o rosto, o nariz, a boca ou os olhos, e evitando excessos ao falar.  
 
4.Utilizar máscara de proteção e os equipamentos destinados à higienização e 
à segurança, como: tapete sanitizante e álcool em gel 70% disponível na 
entrada da Entidade. 
 
5.Descartar corretamente as máscaras de proteção utilizadas, acondicionando-
as em sacos plásticos específicos, dando a destinação segundo as 
recomendações estabelecidas. 
 
6.Aferir, diariamente, a temperatura corporal na entrada da CAGEPREV, 
ficando ciente de que, se o resultado da medição for superior a 37,8°C,a 
entrada ficará proibida, devendo procurar atendimento médico. 
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7.Desinfectar com álcool líquido 70% os pertences pessoais (celulares, chaves, 
bolsas/carteiras, etc.) ao chegar à CAGEPREV, bem como higienizar, durante 
o expediente, sempre que necessário, os equipamentos utilizados em serviço 
(teclado, mouse, monitor, mesa, etc.) 
 
8.Adotar a prática contínua, sempre que necessária, de higienização das mãos, 
com utilização de água e sabão, em intervalos regulares, ou com álcool 70% 
(em gel ou líquido). 
 
9.Evitar ausentar-se do local de trabalho durante o expediente, só o fazendo 
em casos de extrema necessidade, plenamente justificáveis, e com prévia 
anuência de um dos Diretores da CAGEPREV. 
 
10.Evitar o compartilhamento de itens de uso pessoal entre os colegas de 
trabalho, como fones, aparelhos de telefone ou qualquer outro utensílio ou 
objeto. 
 
11.Empenhar-se no correto cumprimento das medidas sanitárias de prevenção 
recomendadas pelas autoridades sanitárias e aqui reproduzidas, tanto no 
ambiente de trabalho e doméstico quanto no público ou de convívio social, a 
fim de evitar a contaminação e a disseminação da Covid-19, bem como 
repassar essas orientações a seus familiares, incentivando-os ao também 
cumprimento. 
 
d) Considerações Finais 
1.Importante destacar que este plano será reavaliado periodicamente pela 
CAGEPREV, como forma de acompanhar e reforçar a importância do seu 
cumprimento. 
 
2.Registre-se que essas medidas serão adotadas durante o período de 
retomada das atividades presenciais no Estado do Ceará, as quais poderão ser 
revisadas à medida que forem observadas variações no cenário. Eventuais 
adequações serão previamente comunicadas a todos os colaboradores. 
 
3.Por fim, referido plano encontra-se disponível no site da CAGEPREV 
www.cageprev.com.br. 
 
e) Aprovação  
Este documento foi aprovado em 20 de julho de 2020 pela Diretoria Executiva 
em sua Ata da 153ª Reunião Extraordinária, sendo válido a partir desta data. 
 

http://www.cageprev.com.br/

