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Conforme reunião realizada nesta data na sede da OAB/SE, 
chegamos ao entendimento de formalizar um acordo emergencial em 
relação ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 
em virtude da pandemia mundial da COVID-19 causada pelo coronavírus.

Abaixo seguem nossas propostas:

1) Todos os acordos individuais já assinados, relacionados ao Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda MP 936, serão 
ratificados pelo SINDISCOSE em acordo coletivo emergencial.

2) Fica garantido até o 5 ° dia útil do mês subsequente do pagamento 
salarial, o pagamento da diferença salarial, à título de antecipação, 
em virtude de atrasos no pagamento ou perdas salariais.

3) Seja suspenso o retorno ao trabalho presencial em qualquer data para 
os servidores do Grupo de Risco, os que coabitam com pessoas na 
mesma condição e os que possuem filhos em idade escolar sob sua 
responsabilidade de supervisão, mantendo-os sob o regime de 
trabalho remoto até que se perdure o Estado de Calamidade Pública, 
as recomendações sanitárias de proteção aos grupos de risco e a 
suspensão do calendário escolar, sem prejuízo de suas 
remunerações.
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4) Em relação ao trabalho presencial dos funcionários excluídos deste 
grupo de risco, proceda com adoção do revezamento do quadro 
funcional do Conselho durante o expediente semanal, evitando 
aglomerações nas dependências da seccional (sede e subseções), 
realizando testes de Covid-19 para todos os servidores que irão 
trabalhar presencialmente, além de proceder com o fornecimento dos 
EPIs necessários, quais sejam a entrega de máscaras descartáveis, de 
álcool em gel 70%, e ainda, que proceda desinfecção diária das 
dependências do prédio.;

5) Instalação de divisórias de acrílico nas salas e mesas onde ocorre 
atendimento ao público externo (sede e subseções), controle de 
entrada de pessoas e funcionários com medição de temperatura 
corporal e fornecimento de álcool em gel através de dispenser e 
toten.

Parágrafo primeiro: Procedimentos específicos de segurança para 
evitar a contaminação:

a) Os funcionários da empresa de segurança da OAB/SE devem 
utilizar luvas e máscara de acrilico/plastico.

b) Realizar uma higienização com isopropanol nos locais de maiores 
contatos da pessoas e a cada duas horas, como, maçaneta, portão de 
entrada, corrimãos, garrafas de café, bebedouros, visor do controle 
de ponto, telefones e cadeiras do público em geral.

c) Ao receber documentos externos, recebê-lo de luvas e guarda-los 
em caixas e após 2h pegá-los com a devida higienização.

d)Colocar fitas no chão para demarcar os distanciamentos de 2 
metros a cada pessoa.

e) Reposicionar as mesas e cadeiras dos funcionários para manter a 
distanciamento de 2 metros.
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f) Colocar recipientes de álcool gel nas salas e na área da copa.

g) Realizar a limpeza dos filtros dos ar condicionados com maior 
frequência

h) Realizar a desinfecção das toda a OAB/SE por pulverização pelo 
menos uma vez e a cada local que se constate que um funcionário 
constatou positivo Covid-19.

i) Realizar a abertura de portas e janelas das salas pelo menos duas 
vezes por dia para haver a troca do ar do ambiente

Atenciosamente,

Igor Fernando Acioly Silva Baima
Diretor-Presidente
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