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DELIBERAÇÃO OGMO-DIREX N.  7/2020 

ATUALIZA OS PROCEDIMENTOS DO PLANO DE 
CONTINGÊNCIA DO OGMO IMBITUBA PARA 
MANUTENÇÃO DO COMBATE À COVID-19NO AMBIENTE 
DE TRABALHO PORTUÁRIO. 

 

O Diretor Executivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do 
Porto Organizado de Imbituba – OGMO IMBITUBA, no uso das atribuições estabelecidas no inciso X do 
art. 46 do Estatuto Social, com respaldo recebido do Conselho Permanente de Administração do 
OGMO, considerando a necessidade de atualizar os procedimentos de segurança para contribuir com 
a manutenção da blindagem do ambiente de trabalho portuário em Imbituba contra a covid-19, 

 

RESOLVE: 

1. Consolidar, conforme ANEXO ÚNICO desta Deliberação, o Plano de Contingência do 
OGMO Imbituba para enfrentamento da Pandemia de COVID-19, o qual objetiva contribuir para a 
manutenção das atividades portuárias e para resguardar a saúde e a segurança na sede do OGMO 
Imbituba e no ambiente de trabalho portuário, em especial – mas não apenas – no que se refere aos 
trabalhadores portuários avulsos e aos funcionários do OGMO Imbituba. 

2. A presente Deliberação tem vigência a partir de sua assinatura e divulgação pelos 
meios ora disponíveis e é revogável a qualquer tempo. 

3. Esta Deliberação revoga e substitui a Deliberação OGMO-DIREX N. 6/2020, de 18 
de março de 2020 e as disposições em contrário. 

 

Imbituba, 15 de maio de 2020. 

 

 
 
Gilberto Barreto da Costa Pereira 
Diretor Executivo 
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DELIBERAÇÃO OGMO-DIREX N.  7/2020 

ANEXO ÚNICO 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO OGMO IMBITUBA 
PARA O COMBATE À COVID-19.  

1. OBJETIVO 

1.1 O presente Plano de Contingência do OGMO Imbituba para o combate à COVID-19, objetiva 
contribuir para manutenção das atividades portuárias e para resguardar a saúde e a segurança 
na sede do OGMO e no ambiente de trabalho portuário, em especial – mas não apenas – no que 
se refere aos trabalhadores portuários avulsos e aos funcionários do OGMO Imbituba.  

 

2. COMITÊS DE CRISE 

2.1 As medidas apresentadas no presente plano estão sendo construídas pela equipe de saúde e 
segurança do trabalho em conjunto com o Conselho Permanente de Administração e a Diretoria 
Executiva e consubstanciadas nos entendimentos e procedimentos comuns discutidos no 
Gabinete de Crise estabelecido pelos dirigentes dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários e da 
Intersindical com o OGMO Imbituba. 

2.2 O OGMO Imbituba integra, ainda, os Gabinetes de Crise estabelecidos pela SCPar Porto de 
Imbituba S.A., com a participação, também, do Sindicato dos Operadores Portuários de Imbituba 
– SINDOP, autoridades de todos os níveis de governo e outros atores intervenientes na atividade 
portuária, inclusive das Agências Nacionais de Transportes Aquaviários – ANTAQ e de Vigilância 
Sanitária – ANVISA. 

2.3 O OGMO Imbituba mantém, ainda, acesso e canal direto de comunicação com os titulares do 
Poder Público Municipal e de sua Secretaria Municipal de Saúde, e as autoridades locais da 
ANVISA, com permanente troca de informações, experiências, apoio mútuo e ações conjuntas 
no objetivo comum de combate à COVID 19. 

 

3. ABRANGÊNCIA 

3.1 Estas medidas se aplicam aos trabalhadores portuários avulsos, funcionários do OGMO, 
colaboradores e terceiros cuja atividade compartilhe o mesmo ambiente de trabalho dos 
trabalhadores portuários avulsos ou nele tenha influência. 

 

4. VIGÊNCIA 

4.1 O presente plano tem vigência a partir de sua assinatura e sua revogação se dará por deliberação 
específica.  

4.2 Eventuais revisões poderão ocorrer a qualquer momento, as quais serão anexadas ao presente 
plano.  

 
MEDIDAS DE APLICAÇÃO GERAL 

 

5. ATENDIMENTO AO TPA E TERCEIROS 

5.1 O OGMO não realizará atendimento presencial no período da contingência. Todas as demandas 
individuais junto ao OGMO, inclusive consultas e habilitações no terminal de atendimento do 
sistema de escalação, localizado na sede do OGMO, devem ser realizadas: 

I. diretamente pelo sistema eletrônico de habilitação e escalação; 



 

Av. Dr. João Rimsa, 170 - Centro - Imbituba-SC CEP 88780-000 Fones (48) 3255 0598 e 3255 1817  
CNPJ: 01.161.239/0001-06  home page: www.ogmoimbituba.com.br - e-mail: ogmo@ogmoimbituba.com.br  

Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário 

Avulso do Porto Organizado de Imbituba 

II. por e-mail, para qualquer dos seguintes endereços:  

a) ogmo@ogmoimbituba.com.br;  

b) financeiro@ogmoimbituba.com.br 

c) flavio.borges@ogmoimbituba.com.br;  

d) karen@ogmoimbituba.com.br 

e) mariana@ogmoimbituba.com.br;  

f) requis@ogmoimbituba.com.br; 

 

III. por telefone ou qualquer meio eletrônico, como os grupos de WhatsApp já estabelecidos:  

a) 99141-9597 (Supervisão do Trabalho Portuário – Operações) 

b) 99187-1488 (Supervisão do Trabalho Portuário – Operações) 

c) 99139-7129 (SESSTP – Segurança e Saúde do Trabalho Portuário) - Segurança 

d) 99190-5534 (SESSTP – Segurança e Saúde do Trabalho Portuário) - Saúde 

e) 99121-8165 (Chefe do Departamento de Gestão do Trabalho Portuário – Flávio) 

f) 99125-6033 (Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro - Mariana) 

IV. ou, ainda, por intermédio das lideranças sindicais.  

 

5.1.1. Este procedimento não implica, contudo, em responsabilidade do OGMO Imbituba em 
comunicar, individualmente, ao TPA acerca do resultado das escalações, o que deve ser 
consultado pelo próprio TPA diretamente no sistema de escalação eletrônica.  

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS E EDUCACIONAIS COLETIVAS 

6.1 A fim de contribuir com a prevenção de infecção por COVID-19, em caráter geral, deverão ser 
seguidas as seguintes regras, estabelecidas pelas autoridades de saúde e sanitárias: 

a) Sempre que possível, manter portas e janelas dos ambientes abertas, evitando o uso de 
ar condicionado para que haja circulação de ar natural.  

b) Adoção de regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros, que 
consiste em cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço de papel 
(neste caso, o lenço de papel deve ser dispensado em lixeira e as mãos imediatamente 
lavadas). 

c) Não tocar os olhos, nariz ou boca sem higienizar as mãos. 

d) Lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool 70% frequentemente, 
conforme as orientações dos cartazes disponibilizados na área portuária e dispensers de 
álcool gel disponibilizados pelo OGMO e Operadores Portuários, próximo às embarcações. 

e) Não compartilhar objetos de uso pessoal.  

f) Não cumprimentar pessoas com contato físico e evitar aglomerações de pessoas. Estes 
cuidados devem ser estendidos ao convívio social e familiar, redobrando os cuidados com 
as pessoas com saúde mais vulnerável (idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças 
crônicas). 

g) Higienizar equipamentos, maçanetas, relógios biométricos, telefones e demais objetos de 
utilização comunitária. 

h) Realizar limpeza de pisos e mesas com solução de água e hipoclorito de sódio (na 
proporção de 2 colheres de hipoclorito para 1 litro de água). 

i) Sempre que precisar sair de casa utilizar, no mínimo, máscara de pano, conforme 
orientação do Ministério da Saúde (sendo TPA, utilizar as que foram distribuídas pelo 

mailto:ogmo@ogmoimbituba.com.br
mailto:flavio.borges@ogmoimbituba.com.br
mailto:mariana@ogmoimbituba.com.br
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OGMO Imbituba), trocando-as a cada duas horas e lavando-as com água e sabão ou outros 
desinfetantes, não compartilhando-as. 

j) Observar os protocolos de uso de máscaras divulgados em vídeos na casa de convivência 
do Cais 1, evitando o uso desnecessário de máscaras específicas do pessoal de saúde, cujo 
fornecimento pelo mercado encontra dificuldades, de modo a privilegiar sua 
disponibilidade para as equipes médicas e hospitalares. 

k) Depositar máscaras e EPIs descartáveis nos depósitos para esse fim destinados e 
instalados pela Administração do Porto próximo à casa de convivência. 

l) Utilizar corretamente os EPIs específicos para cada tipo de atividade portuária. 

m) Evitar diálogos desnecessários e manter distância mínima de 1,5m de qualquer pessoa, 
no ambiente de trabalho, filas, etc. 

n) Observar o cumprimento dos procedimentos de segurança pelos caminhoneiros e outros 
atores envolvidos na atividade portuária, reportando ocorrências às suas lideranças e ao 
OGMO Imbituba. 

o) Quando a bordo, evitar contato desnecessário com tripulantes. Lembrar que os navios 
somente podem atracar depois de cumprida quarentena, em viagem ou na área de 
fundeio do porto, bem como somente podem iniciar a operação depois de liberados pela 
autoridade sanitária, razão pela qual devem ser adotados os procedimentos 
recomendados de convívio social e evitadas atitudes discriminatórias. 

 

 

7. REUNIÕES  

7.1 Salvo situação excepcional, estão suspensas todas as reuniões presenciais na sede do OGMO. 

 

8. TREINAMENTOS 

8.1 As atividades de treinamento presencial estão temporariamente suspensas, até que sejam 
liberadas pelo setor competente da Marinha do Brasil. 

 

9. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 

9.1 Permanecem atuantes as avaliações, por peritos, de operadores de equipamentos portuários 
envolvidos em incidentes e acidentes, bem como operadores de equipamentos portuários que 
apenas dependem de avaliação individual para conclusão de curso e para validação de cursos já 
realizados. 

 

10. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

10.1 Os prazos para apresentação de defesas e demais atos processuais administrativos disciplinares, 
inclusive perante à Comissão Paritária, serão reabertos a partir da data de vigência deste Plano 
de Contingência, com tramitação de documentos por meio eletrônico e as reuniões da Comissão 
Paritária para julgamento de recursos serão realizadas por videoconferência, bem como o 
depoimento de testemunhas. 

 

11. ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL 

11.1 Com fundamento no artigo 15 da Medida Provisória 927, durante o estado de calamidade 
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, o OGMO prorrogará 
a vigência dos ASOs que vierem a ter seu prazo de validade vencido durante o plano de 
contingência, para até sessenta dias após a data de encerramento do estado de calamidade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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pública. 

 

12. ATENDIMENTO MÉDICO 

12.1 O atendimento médico individual relativo a situações de saúde ocupacional de trabalhadores e 
empregados do OGMO, durante o período de contingência, será prestado on-line, conforme 
regulamentação do Conselho Federal de Medicina, com utilização de recursos como whatsapp 
videoconferência e telefone, conforme orientações remetidas aos TPAs e apresentadas nas 
habilitações on-line.  

 

13. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 

13.1 O atendimento psicológico individual relativo a situações de trabalho dos TPAs e dos 
funcionários do OGMO, durante o período de contingência, será prestado on-line mediante 
utilização de whatsapp, videoconferência ou telefone, conforme orientações remetidas aos 
TPAs e apresentadas nas habilitações on-line.  

 

 
MEDIDAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA  

AOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS 

 

14. HABILITAÇÃO PARA O TRABALHO 

14.1 Todos os trabalhadores devem se habilitar ao trabalho via web utilizando os meios eletrônicos, 
conforme previsto no Art. 5º da Medida Provisória nº 945/2020, uma vez que o OGMO Imbituba 
já não dispõe de ponto de escalação presencial há muitos anos. 

14.2 O terminal de consultas da sede do OGMO ficará desativado até o término do período de 
contingência. 

 

15. ENGAJAMENTO AO TRABALHO E DO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE TRABALHO 

15.1 Todo TPA engajado para o trabalho deverá se deslocar para o local de trabalho fazendo uso da 
máscara de pano ou outra fornecida pelo OGMO. O uso de máscaras no local de trabalho é 
obrigatório desde 19/4/2020, por força do Decreto Municipal DECRETO PMI Nº 056, de 16 de 
abril de 2020. 

15.2 Máscaras certificadas estão reservadas para uso apenas nas operações portuárias que 
demandem o seu uso, como no manuseio de mercadorias que provocam poeiras e na 
movimentação de produtos químicos, ou para uso a bordo se houver recomendação da ANVISA 
para acesso a algum navio específico; 

15.3 Todo trabalhador deve obrigatoriamente passar pela aferição de temperatura, na portaria de 
acesso ao porto, no início do turno de trabalho, trabalho que vem sendo efetuado por pessoal 
a serviço da Administração do Porto. 

 

16. VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA E EMISSÃO DE TERMOS DE CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA 

16.1 A partir de 18 de maio de 2020, Período de Trabalho 1, com início às 7h, todos os trabalhadores 
escalados deverão comparecer, apresentar-se permanecer nos locais de trabalho, cumprindo 
todas as medidas de segurança referentes à Covid-19, somente se afastando por autorização do 
Requisitante, que deverá manter os registros desses afastamentos, inclusive quando da 
dispensa de trabalhadores quando do final antecipado de serviços. 

16.2 A verificação de frequência dos TPAs nos locais de trabalho (nos porões e conveses dos navios, 
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nos cais, armazéns e pátios) deve  ser feita  pelo Requisitante. 

16.3  OGMO manterá a verificação de frequência por meios eletrônicos.  

16.4 A emissão de Termos de Constatação de Ocorrências - TCOs será feita pelo Requisitante e, no 
caso de ser necessária a emissão pelo OGMO, essa emissão será feita a partir da sede do OGMO, 
por informações prestadas pelo Requisitante.  

 

17. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DA ESCALA RODIZIÁRIA 

17.1 Para fins do disposto no artigo 2º da Medida Provisória 945, o OGMO não poderá escalar 
trabalhador portuário avulso nas seguintes hipóteses: 

I -  quando o trabalhador apresentar os seguintes sintomas, acompanhados ou não de febre, 
ou outros estabelecidos em ato do Poder Executivo federal, compatíveis com a covid-19: 

a) tosse seca; 

b) dor de garganta; ou 

c) dificuldade respiratória; 

II -  quando o trabalhador for diagnosticado com a covid-19 ou submetido a medidas de 
isolamento domiciliar por coabitação com pessoa diagnosticada com a covid-19; 

III -  quando a trabalhadora estiver gestante ou lactante; 

IV -  quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a sessenta anos; ou 

V -  quando o trabalhador tiver sido diagnosticado com: 

a) imunodeficiência; 

b)  doença respiratória; ou 

c)  doença preexistente crônica ou grave, como doença cardiovascular, respiratória ou 
metabólica. 

 

17.2 Qualquer pessoa que identifique, durante as atividades operacionais, algum trabalhador com 
sintomas de COVID-19 deve comunicar imediatamente ao OGMO, para providências de 
averiguação e afastamento da escala rodiziaria, se for o caso.  

17.3 O trabalhador portuário avulso que apresentar os sintomas de COVID-19 deverá imediatamente 
comunicar ao OGMO e abster-se de habilitar-se ao trabalho, sob pena de responder por infração 
disciplinar gravíssima. 

17.4 Para os fins de justificativa de ausência ao trabalho por motivos de saúde, inclusive aqueles 
relacionados à COVID-19, serão aceitos atestados médicos apresentados, inclusive por meio 
eletrônico, após devida validação pelo Médico do Trabalho do OGMO. 

17.5 Os trabalhadores portuários avulsos afastados compulsoriamente da escala rodiziária por 
decorrência dos incisos I, II e V do artigo 2º da MP 945, somente poderão retornar às atividades 
após apresentação de atestado, devidamente validado pelo Médico do Trabalho do OGMO.  

17.6 A Analista de Recursos Humanos do OGMO encaminhará semanalmente à autoridade portuária 
a lista atualizada de trabalhadores afastados compulsoriamente da escala rodiziária, em 
cumprimento ao §1º do artigo 2º daMP nº 945 

 

18. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA 

18.1 Enquanto persistir o impedimento de escalação com fundamento em qualquer das hipóteses 
previstas no art. 2º da Medida Provisória 945, o trabalhador portuário avulso terá direito ao 
recebimento de indenização compensatória mensal, conforme §6º do artigo 3º, da MP 945, no 
valor correspondente a cinquenta por cento sobre a média mensal recebida por ele por 
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intermédio do OGMO entre 1º de outubro de 2019 e 31 de março de 2020, desde que: 

I –  não esteja em gozo de qualquer benefício do Regime Geral de Previdência Social ou de regime 
próprio de previdência social, observado o disposto no parágrafo único do art. 124 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991; ou 

II –  não perceba o benefício assistencial de que trata o art. 10-A da Lei nº 9.719, de 27 de novembro 
de 1998. 

18.2 O trabalhador que for compulsoriamente afastado da escala rodiziária em razão das situações 
apontadas na MP 945 por período inferior a um mês, receberá indenização proporcional aos 
dias afastados.  

 

19. AFASTAMENTO VOLUNTÁRIO 

19.1 A fim de garantir a quantidade mínima de TPAs para atendimento da demanda de mão de obra 
portuária, e de forma a manter o transporte e entrega de cargas em geral, definido como serviço 
essencial pelo Decreto n. 10.282, de 20/3/2020, editado pelo Presidente da República, durante 
a vigência do plano de contingência, a Deliberação OGMO-DIREX N. 13/2018, que dispõe sobre 
afastamentos voluntários, terá sua vigência suspensa. 

19.2 Salvo motivo justificado, eventuais requerimentos de afastamentos voluntários serão 
indeferidos, portanto, a não habilitação para o trabalho não manterá acúmulos já adquiridos. 

19.3 A medida ora adotada não modifica os afastamentos vigentes. 

 

20. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

20.1 A fim de minimizar o contato, vislumbrando a prevenção de infecções pela COVID-19, o OGMO 
atenderá os pedidos de EPI dos TPAs (que podem ser realizados por quaisquer meios 
relacionados  no item 5.1), centralizando as entregas nos Sindicatos de cada atividade. Situações 
específicas, como o caso de trabalhadores não filiados a sindicatos e outras, serão consideradas 
pelo OGMO Imbituba. 

20.2 A fim de promover o consumo consciente e garantir o estoque para eventual necessidade 
emergencial, enquanto perdurarem as restrições de mercado para aquisição de EPI o OGMO 
privilegiará a distribuição de máscaras PFF2, luvas, macacão e óculos aos TPAs cujas atividades 
assim demandem em razão das cargas movimentadas.  

20.3 Como medidas de prevenção à COVID-19 nas operações que não tiverem exposição a 
particulado o OGMO forneceu kit com 3 máscaras de pano, a serem utilizadas conforme 
orientação do Ministério da Saúde sempre que houver necessidade do trabalhador sair de casa. 

20.4 Na falta, por decorrência de desabastecimento de mercado devido à grande demanda dos 
órgãos da saúde e hospitais, da máscara de proteção PFF2, adequada para ser usada em 
operações com cargas que possam emitir algum tipo de particulado, será utilizado o respirador 
PFF1 e, em último caso, persistindo o desabastecimento do mercado também com relação a 
este respirador, o trabalhador poderá utilizar máscara cirúrgica ou, ainda, de pano para todas 
as atividades. 

20.5 Será normalizada a entrega habitual de todos os EPIs quando a situação do abastecimento voltar 
à normalidade. 

20.6 A constatação de utilização dos EPIs fornecidos pelo OGMO, em especial as máscaras de 
proteção, luvas e óculos, para finalidades não relacionadas à atividade portuária caracteriza 
infração disciplinar. 

20.7 Constitui igualmente infração disciplinar o desvio de álcool em gel dos depósitos distribuídos 
para uso por todos os trabalhadores, nos ambientes de trabalho portuário. Necessidades de uso 
de álcool em gel para uso individual devem ser supridas pela distribuição individual de bisnagas, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8213cons.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8213cons.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9719.htm#art10a
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9719.htm#art10a
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promovidas periodicamente pelo OGMO. 

 

21. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA  

21.1 A fim de manter ativa a conscientização dos TPAs, o OGMO continuará promovendo: 

a) Campanhas de conscientização, inclusive com divulgação de vídeos de segurança e de 
procedimentos de prevenção da COVID-19, na área portuária, em parceria com a Administração 
Portuária, o Sindicato dos Operadores Portuários – SINDOP e os Sindicatos de Trabalhadores 
Avulsos.; 

b) Constante contato telefônico com os TPAs, para realização de entrevistas que viabilizem 
acompanhar a evolução da saúde dos trabalhadores que estão em atividade e dos afastados por 
decorrência do artigo 2º da MP 945/2020. 

c) Verificação do fornecimento, pela Administração do Porto, de insumos nos locais adequados 
para higienização das mãos, como sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel, privilegiando-
se a higienização das mãos com sabonete líquido e água, disponibilizados nas Casas de 
Convivência. 

21.1.1 O OGMO continuará empenhado para a aquisição de álcool em gel, atualmente escasso no 
mercado, para distribuição aos TPAs, para utilização, exclusivamente, durante o trabalho. A 
utilização do álcool em gel, distribuído pelo OGMO, em lugares alheios ao local de trabalho, 
poderá caracterizar infração disciplinar e o valor da reposição do álcool em gel, neste caso, ficará 
ao encargo do próprio TPA.  

 

22. CONCENTRAÇÃO DE TRABALHADORES NAS CASAS DE CONVIVÊNCIA 

22.1 Para reduzir a concentração de TPAs nas Casas de Convivência e nos ambientes de trabalho, 
deve ser promovido um esforço conjunto do OGMO, SINDOP e Sindicatos de Trabalhadores para 
que as equipes de trabalho sejam constituídas apenas pelos trabalhadores necessários a cada 
operação específica, evitando a concentração de trabalhadores em descanso. 

22.2 Os Operadores Portuários, empresas de transporte e prestadores de serviço em geral estão 
sendo convocados a participarem do esforço de desconcentração de pessoal nas casas de 
convivência, não permitindo que seus trabalhadores operacionais e de manutenção ali 
permaneçam, sem necessidade. 

 

23. VACINAÇÃO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

23.1 Considerando que o Ministério da Saúde incluiu trabalhadores portuários na segunda fase da 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, o OGMO promoveu os devidos ajustes com a 
Secretaria de Saúde do Município e a  vacinação dos TPAs contou com o apoio da Enfermeira do 
Trabalho do OGMO, sem aglomerações e com segurança para todos os envolvidos.  

23.2 Trabalhadores que ainda não tenham sido vacinados devem comunicar a ocorrência ao O OGMO 
Imbituba, para obter os apoios necessários a sua vacinação. 

 
MEDIDAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA  

AOS FUNCIONÁRIOS DO OGMO 

 

24. HOME OFFICE COMPULSÓRIO 

24.1 Todos os funcionários do OGMO gestantes, lactantes ou com mais de 60 anos trabalharão em 
regime de home office, limitados à carga horária de trabalho contratada 
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25. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

25.1 O trabalho administrativo interno no OGMO será distribuído por turnos reduzidos e alternados 
para permitir a desconcentração de pessoas no mesmo ambiente, a critério do Departamento 
Administrativo e Financeiro.  

25.2 Na sede do OGMO deverá ser realizada a higienização das maçanetas, torneiras, acionadores de 
descarga, duas vezes por período, com álcool líquido e toalhas descartáveis. A limpeza dos 
teclados, telefones e materiais de pronto uso, inclusive, louças e talheres, é de responsabilidade 
dos respectivos usuários, sendo que os materiais de limpeza serão fornecidos pelo OGMO.  

25.3 Todos os empregados do OGMO devem ser mobilizados a contribuírem com empenho no 
esforço coletivo para conter a propagação do vírus e estão obrigados a comunicar à Diretoria do 
OGMO qualquer evidência de problemas de saúde vinculados à pandemia, bem como obrigados 
a adotarem os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde no que diz respeito a sua 
proteção individual e das pessoas de seu convívio. 

 
Imbituba, 15 de maio de 2020. 

10 DIAS SEM OCORRÊNCIA DE NOVOS CASOS DE COVID 19 

 
 
 

Gilberto Barreto da Costa Pereira 
Diretor Executivo 
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