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ATA DE JULGAMENTO 11 

 

 Aos 25 dias do mês de Março do ano de 2020, às 09h30, no Paço Municipal, 

reuniram-se a pedido dos representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 

Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Infratécnica Engenharia e 

Construções Ltda  referente o cumprimento do Decreto Municipal nº 142/2020. 

  

 

 O representante Mauro Pimenta Zago , alegou que a empresa Infratecnica 

Engenharia e Construções LTDA, estabelecida em Franca Estado de São Paulo, na avenida 

Adhemar Pereira de Barros, nº2340, Jardim Centenário, inscrita sob o CNPJ: 

51.810.398/0001-62, atua no ramo da construção civil, com obra em execução nesta 

cidade, empreendimento residencial denominado por Residencial Itatiaia, localizado na 

avenida Capitão Riyoichi Ueno, S/N, considerado o prolongamento da avenida 02, 

conjunto habitacional Planalto Verde, Bairro Residencial Itatiaia, construção de 123 casas 

e com aproximadamente 50 trabalhadores. Por recomendação do Ministério da Saúde em 

reduzir a circulação de pessoas durante a pandemia provocada pelo corona vírus, a 

empresa formou a Comissão Interna, objetivando a promoção de medidas necessárias para 

manter as obras em funcionamento, respeitando todas as recomendações das autoridades 

públicas de saúde, atendendo às legislações Federais, Estaduais e do Municipais, no que 

diz respeito à pandemia do Covid 19. O estabelecimento de construção, o canteiro de 

obras, é um ambiente de trabalho aberto, porém cercado, onde não há aglomeração de 

pessoas e sujeito a rigorosos procedimentos de saúde e proteção de trabalhadores e 

terceiros. Nele não há circulação de pessoas não relacionadas ao trabalho, nem 

atendimento externo à população em sua área. É um espaço, portanto, onde o contato 

interpessoal é, naturalmente, restrito, diferenciado em relação a recintos completamente 

fechados. A empresa tem consciência do seu papel para evitar a disseminação do vírus e 

envidará todos os esforços e os melhores esforços para a proteção de pessoas, famílias e 

bens, de modo que estão sendo tomadas as seguintes medidas: 1- Orientações para todos 

os trabalhadores, através de diálogo mantendo a distância mínima de 1,50 metro entre eles, 

mais cartazes, banners explicativos e placas. Caso haja resistência de conscientização por 

parte do trabalhador, a empresa aplicará advertências e suspensão do trabalhador nos 

termos da CLT; 2- aferição de temperatura corporal com controle em planilha das 

temperaturas; 3- fornecimento de lavatórios com água e sabão liquido; 4- fornecimento de 

álcool em gel 70%; 5- orientação aos trabalhadores sobre a maneira correta de lavar as 

mãos, bem como o uso do álcool em gel, quando do início dos trabalhos e pelo menos a 

cada duas horas; 6- Limpeza de áreas como banheiros, refeitório e escritório com uso de 

sabão e água sanitária 7- Manutenção das equipes de trabalho separados por empreiteiros 

nas tarefas das casas, mantendo em cada ambiente de 2 a 3 trabalhadores, no máximo; 8- 

Instalação de novo refeitório com a montagem de tenda 10 x 10 metros, 100 metros 

quadrado e mais 60 metros quadros da área de refeição, aumentando a ventilação, com 

turnos diferenciados das refeições, respeitando a distância de 1,50 m entre os trabalhadores 

e a permanência no refeitório aberto por, no máximo, 20 minutos, com a higienização das 
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mesas na sequência; 9- os alojamentos são casas alugadas e lá os trabalhadores tem a 

disposição sabão liquido e álcool em gel, bem como as orientações para o correto uso; 10- 

todas as ferramentas, máquinas e equipamentos de uso manual estão, constantemente, 

limpas e higienizadas, antes e durante a execução dos trabalhos; 11- grandes superfícies 

estão sendo esterilizadas com desinfetante contendo cloro ativo, pelo menos duas vezes ao 

dia; 12- foi providenciado o afastamento das pessoas consideradas no grupo de risco da 

doença, quais sejam, pessoas idosas (com mais de 60 anos) ou quem já apresentava 

condições de saúde pré-existentes, como diabetes, hipertensão ou com problemas 

respiratórios; 13- Orientação e arguição permanente dos trabalhadores sobre as suas 

condições de saúde, bem como de seus familiares, objetivando a identificação rápida dos 

casos que podem levar às condições de isolamento previstas na legislação; 14- Orientação 

aos trabalhadores quanto às ações de higiene necessárias quando da utilização do 

transporte público; 15- Utilização do relógio de ponto digital, lado externo (na varanda) 

em local arejado, sendo que foi flexibilizado o horário de entrada e saída para evitar a 

aglomeração dos funcionários; e ao lado do relógio há a distribuição do álcool gel 70%, 

sendo obrigatório utilização do mesmo após a marcação digital do ponto; 16- Restrição a 

entrada e circulação de pessoas que não trabalham no canteiro, e, especialmente aos 

fornecedores de materiais, a entrada restrita ao ambiente de descarga e no menor tempo 

possível; 17- O afastamento imediato de pessoas que apresentarem problemas de saúde 

como resfriado e gripe, orientando-a a procurar o serviço médico; 

 

 

 

 

 

 Parecer: Deferido desde que aprente relatório semanal do cumprimento dos 17 

itens e um estudo de revezamento nos horários de escalas dos trabalhadores e 

prestadores de serviços, cabe ressaltar que local deverá respeitar as recomendações e 

Decretos Municipais, referentes ao assunto. 

 

 

 

São Carlos, 25 de Março de 2020. 

 

 

 

________________________________          _________________________________ 

 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 

 e Desenvolvimento Urbano 

 

 

  _____________________________             __________________________________ 

 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 
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