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DECISÃO DE DIRETORIA Nº 022/2020/P, de 16 de março de 2020. 

Dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito da Companhia, nos termos 
declarados pela Organização Mundial da Saúde – OMS e pelo Governo do Estado de 
São Paulo, e dá outras providências. 

A Diretoria Colegiada da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regulamentares, e considerando o contido no Relatório à Diretoria nº 

012/2020/P, de 16/03/2020, que acolhe, DECIDE: 

I - DETERMINAR, nos termos do artigo 1º, § 1º - item 10 do Decreto nº 64.864, de 16/03/2020, a 

adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito da Companhia, Agência Ambiental cuja atuação está diretamente 

atrelada à qualidade ambiental e à saúde pública, considerada como serviço público essencial 

que, por sua natureza, não pode ter interrupção, conforme a seguir descrito: 

1. Realização de trabalho remoto (teletrabalho),  em caráter compulsório:

1.1. pelo período de 30 (trinta) dias, com início em 17/03/2020, pelos empregados com 

idades a partir de 70 (setenta) anos, com exceção dos empregados que atuam na 

área de medicina do trabalho da Companhia; 

1.2. pelo período de 30 (trinta) dias, com início em 17/03/2020, contado a partir da data de 

comunicação formal ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR, 

através do e-mail: coronavirus_cetesb@sp.gov.br, pelas empregadas, estagiárias, 

aprendizes e prestadoras de serviços na condição de gestante e lactante; 

1.3. pelo período de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de comunicação formal ao 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR, através do e-mail: 

coronavirus_cetesb@sp.gov.br e do recebimento da devida aprovação do Serviço 

Médico Ocupacional da CETESB, pelos empregados, estagiários, aprendizes e 

prestadores de serviços com doenças preexistentes e que são consideradas como do 

grupo de risco de contágio pelo Novo Coronavírus, tais como: doenças 
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cardiovasculares, diabetes mellitus, doença respiratória crônica, hipertensão em 

tratamento oncológico;  

1.4. pelo período de 15 (quinze) dias, contado a partir da data de comunicação formal ao 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR, através do e-mail: 

coronavirus_cetesb@sp.gov.br, pelos empregados, estagiários, aprendizes e 

prestadores de serviços com sintomas de febre, tosse, dor de garganta e dificuldade 

respiratória;  

1.4.1. No caso de empregado, a comunicação formal deverá ser feita diretamente ao 

AR, com cópia às respectivas gerências imediata e mediata.  

1.4.2. No caso de estagiário e aprendiz, a comunicação deverá ser feita ao respectivo 

supervisor, ao qual caberá a responsabilidade de posterior comunicação formal ao 

AR; 

1.4.3. No caso de prestador de serviço, a comunicação deverá ser feita ao respectivo 

gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de posterior comunicação 

formal ao AR; 

1.5. perdurará pelo período de 15 (quinze) dias; contado a partir da data de comunicação 

formal da ocorrência ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR, 

através do e-mail: coronavirus_cetesb@sp.gov.br, pelo empregados, estagiários, 

aprendizes e prestadores de serviços que voltarem de viagem ao exterior; tiverem 

contato com familiares que retornaram do exterior; 

1.6. pelo período de 15 (quinze) dias, contado a partir da data de comunicação formal ao 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR, através do e-mail: 

coronavirus_cetesb@sp.gov.br, pelos empregados, estagiários, aprendizes e 

prestadores de serviços que vierem a ter contato com pessoas com suspeita ou com 

confirmação de infecção pelo Novo Coronavírus;  

1.6.1. No caso de empregado, a comunicação formal deverá ser feita diretamente ao 

AR, com cópia às respectivas gerências imediata e mediata; 

1.6.2. No caso de estagiário e aprendiz, a comunicação deverá ser feita ao respectivo 

supervisor, ao qual caberá a responsabilidade de posterior comunicação formal ao 

AR; 

1.6.3. No caso de prestador de serviço, a comunicação deverá ser feita ao respectivo 

gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de posterior comunicação 

formal ao AR; 
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2. Realização de trabalho remoto (teletrabalho),  e m caráter opcional: 

 

2.1. pelo período de 30 (trinta) dias com início em 17/03/2020, através de regime de 

revezamento diário pelos empregados, estagiários e aprendizes de qualquer unidade 

organizacional da Companhia, estabelecido de acordo com a necessidade de cada 

área, para que não ocorra prejuízo ao desempenho dos trabalhos e seja formalmente 

autorizado pelo respectivo Diretor, e aprovado pela Presidência, com posterior 

comunicação ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR, através do e-

mail: coronavirus_cetesb@sp.gov.br . 

2.1.1. Excetua-se desta regra o corpo gerencial.  

2.2. pelo período de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de comunicação formal ao 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR, através do e-mail: 

coronavirus_cetesb@sp.gov.br, e do recebimento da devida aprovação do Serviço 

Social do Setor de Administração de Assistência Médica e Serviço Social – ARAM, 

pelas empregadas, estagiárias e aprendizes que tenham filhos pequenos ou com 

necessidades especiais e que, em razão de suspensão das atividades escolares de 

seus filhos, necessitam prestar o devido cuidado dos mesmos em suas residências;  

2.3. nas situações elencadas no item 2 poderá haver convocação a qualquer momento 

para prestação de serviços nas unidades de trabalho, suspendendo a condição de 

trabalho remoto (teletrabalho). 

 

 
3. Outras medidas administrativas: 

 

3.3. autorização da utilização do horário móvel, que se encontra estabelecido na 

alínea “a” do item 4.4. da Norma Administrativa – NA-009 – CONTROLE DE 

FREQUÊNCIA, pelos empregados, estagiários e aprendizes, no período das 

7h às 10h e das 16h às 19h, para flexibilização do horário de cumprimento da 

jornada diária de trabalho, pelo período de 30 (trinta) dias, com início em 

17/03/2020; 

3.4. caberá ao Departamento de Tecnologia da Informação – AI providenciar as 

ferramentas necessárias para a realização de trabalho remoto (teletrabalho) 
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pelos empregados, estagiários e aprendizes da Companhia, quando for o 

caso, assim como publicar as respectivas orientações para o acesso e 

utilização das ferramentas; 

3.5. caberá aos respectivos Diretores de cada Diretoria da Companhia a definição 

dos trabalhos a serem realizados por meio de trabalho remoto (teletrabalho) 

pelos empregados, estagiários e aprendizes da Companhia, assim como 

estabelecer os procedimentos inerentes à realização e entrega dos 

respectivos trabalhos; 

3.6. casos excepcionais, não previstos nesta Decisão de Diretoria poderão ser 

submetidos ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR, para a 

devida análise e, se for o caso, concessão de autorização de realização de 

trabalho remoto (teletrabalho); 

3.7. suspensão da realização de viagens internacionais de empregados, pelo 

período de 30 (trinta) dias; 

3.8. suspensão da realização de viagens nacionais de empregados, pelo período 

de 30 (trinta) dias, salvo no caso de recebimento de autorização prévia da 

Presidência; 

3.9. as atividades da Escola Superior da CETESB – ESC , no que se referem a 

realização de cursos internos e externos, eventos, encontros técnicos, etc, 

estão estabelecidas na Decisão de Diretoria nº 021/2020/P, de 16/03/2020; 

3.10. suspensão da realização de eventos nas dependências da CETESB, pelo 

período de 30 (trinta) dias; 

3.11. suspensão de visitas de público externo nas instalações da CETESB, pelo 

período de 30 (trinta) dias, salvo no caso de recebimento de autorização 

prévia da Presidência; 

3.11.1.  na hipótese de recursos e/ou manifestações de qualquer natureza, 

o protocolo físico deverá ser substituído por meio da remessa pela Empresa 

de Correios e Telégrafos – ECT, sendo considerada a data da postagem para 

fins de cumprimento do prazo; 

3.12. deverão ser evitadas reuniões presenciais internas ou externas e priorizadas a 

utilização de ferramentas de comunicação à distância para tal fim. 
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II - Esta Decisão de Diretoria entra em vigor nesta data. 

 

 

Divulgue-se a todos os funcionários da Companhia pelo sistema eletrônico. 

 

 

Diretoria Colegiada da CETESB, em 16 de março de 2020. 
 

 

 

PATRÍCIA IGLECIAS  
Diretora - Presidente 

 
 
 
 

 
CLAYTON PAGANOTTO  

Diretor de Gestão Corporativa 

 
ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ  

Diretora de Controle e Licenciamento Ambiental 
 
 
 

 
 
 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental 

  
 
 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
Diretor de Avaliação de Impacto Ambiental, em 

exercício 
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