
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
Ao Gabinete da Presidência do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas.
 
Conforme solicitado através de contato telefônico

no último dia 31 de agosto do corrente ano, a Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica (AAMO) apresenta lista de
materiais essenciais ao retorno das atividades presenciais, no
âmbito da Justiça Eleitoral Alagoana:

 
1. Sabão/sabonete líquido;
2. Dispensers para sabão/sabonete líquido;
3. Álcool etílico 70% - em gel;
4. Álcool etílico 70% - líquido;
5. Totens com dispensador para álcool 70% em gel,

acionados por pedal;
6. Papel toalha;
7. Dispensers para papel toalha;
8. Material educativo impresso em tinta colorida

(posters, folders, etc): tamanho A3 e tamanho mínimo 54cm X
74cm;

9. Fitas demarcadoras de distanciamento social
(fita zebrada amarela/preta); 

10. Máscaras cirúrgicas decartáveis;
11. Protetores faciais (Face Shields);
12. Luvas descartáveis (em lálex), para

procedimento não cirúrgico;
13. Gorros (toucas) descartáveis;
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14. Termômetros para a medição de temperatura
corporal à distância;

15. Barreiras de acrílico (anteparo de proteção);
16. Lixeiras de cantos arredondados, com tampa e

abertura acionada por pedal;
17. Adesivo para identificação das lixeiras;
18. Sacos de lixo (tamanho proporcional às

lixeiras);
19. Kits de tapetes sanitizantes;
18. Filmes plásticos;
19. Avental / capote cirúrgico;
20. Materiais para limpeza e desinfecção dos

ambientes de trabalho: detergente líquido, hipoclorito de
sódio (dentre outros produtos liberados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, conforme a
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 350, de
19/03/2020), frascos de spray de aperto simples, carrinhos
de limpeza (identificados), rodos e esfregões (úmidos), etc;

21. Álcool isopropílico líquido para limpeza de
equipamentos eletrônicos.

 
Quanto ao uso dos aparelhos de ar condicionado,

esta Assessoria solicita que seja realizada avaliação dos
referidos aparelhos em seus respectivos ambientes, por
bioengenheiro, profissional especializado e capacitado a
emitir laudo a respeito da indicação do uso dos mencionados
equipamentos.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessora-Chefe, em
02/09/2020, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754519 e o código CRC 635F9E10.

0007936-74.2020.6.02.8000 0754519v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
 
O titular da Assessoria de Assistência Médica e

Odontológica – AAMO, Dr. JOSÉ ARAÚJO PINTO manifestando-se de
acordo com provocação que lhe foi dirigida pela via telefônica, ao
apresentar a “... lista de materiais essenciais ao retorno das
atividades presenciais, no âmbito da Justiça Eleitoral Alagoana...”,
manifestou-se solicitando o que segue reproduzido:

 

“1. Sabão/sabonete líquido;
2. Dispensers para sabão/sabonete líquido;
3. Álcool etílico 70% - em gel;
4. Álcool etílico 70% - líquido;
5. Totens com dispensador para álcool 70% em
gel, acionados por pedal;
6. Papel toalha;
7. Dispensers para papel toalha;
8. Material educativo impresso em tinta
colorida (posters, folders, etc): tamanho A3 e
tamanho mínimo 54cm X 74cm;
9. Fitas demarcadoras de distanciamento
social (fita zebrada amarela/preta); 
10. Máscaras cirúrgicas decartáveis;
11. Protetores faciais (Face Shields);
12. Luvas descartáveis (em lálex), para
procedimento não cirúrgico;
13. Gorros (toucas) descartáveis;
14. Termômetros para a medição de
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temperatura corporal à distância;
15. Barreiras de acrílico (anteparo de
proteção);
16. Lixeiras de cantos arredondados, com
tampa e abertura acionada por pedal;
17. Adesivo para identificação das lixeiras;
18. Sacos de lixo (tamanho proporcional às
lixeiras);
19. Kits de tapetes sanitizantes;
18. Filmes plásticos;
19. Avental / capote cirúrgico;
20. Materiais para limpeza e desinfecção dos
ambientes de trabalho: detergente líquido,
hipoclorito de sódio (dentre outros produtos
liberados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, conforme a Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC n° 350, de
19/03/2020), frascos de spray de aperto
simples, carrinhos de limpeza (identificados),
rodos e esfregões (úmidos), etc;
21. Álcool isopropílico líquido para limpeza de
equipamentos eletrônicos.
 
Quanto ao uso dos aparelhos de ar
condicionado, esta Assessoria solicita que seja
realizada avaliação dos referidos aparelhos em
seus respectivos ambientes, por
bioengenheiro, profissional especializado e
capacitado a emitir laudo a respeito da
indicação do uso dos mencionados
equipamentos.”.
 

 
Considerando a urgência típica do tema, bem como a

iminência da deflagração do processo eleitoral referente ao próximo
pleito, o que torna, como consectário, imediata a incidência do artigo
16 da Lei Complementar nº 64/90, dispositivo legal que estipula a
necessidade de permanência da Justiça Eleitoral em regime de
plantões durante os finais de semana, determino a imediata remessa
do feito à Diretoria-Geral e à Secretaria de Administração para que,
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com máxima brevidade, procure adotar as providências necessárias à
aquisição do que se vê acima relacionado.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/09/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0757259 e o código CRC 2296DFEC.

0007936-74.2020.6.02.8000 0757259v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
Reporto-me ao PA SEI nº 0008104-

76.2020.6.02.8000, para remeter os presentes autos:
a) à ACAGE, considerando o rol descritivo de itens

enumerados pela AAMo como essenciais ao retorno das
atividades presenciais, no âmbito da Justiça Eleitoral
Alagoana (doc. 0754519); 

b) à SEALMOX/SEPAT, para avaliar e informar a
existência de estoque ou reserva dos itens enumerados, além
de confrontar, considerando o rol de aquisições em
andamento, aqueles já recebidos ou com recebimento
próximo;

c) aos Srs. Supridos, para ciência e, após
confirmação das unidades acima indicadas, providenciar a
imediata aquisição dos itens na proporção indicada pela
SEALMOX, considerando o período necessário ao
atendimento das demandas até a efetiva entrega do material
por parte dos respectivos fornecedores.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758039 e o código CRC 7D1784EC.

0007936-74.2020.6.02.8000 0758039v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
 
Senhor Secretário de Administração, Srª Coordenadora

COMAP,
 
Segue quadro abaixo com estimativas dos itens

observados pela AAMO como necessários ao retorno ás atividades
presenciais.

Alguns itens, a exemplo de barreiras de acrílico, esta
SEALMOX entende ser de bom alvitre efetivar consulta á
SMR/SEPAT por serem unidades gestoras das aquisições dos
acrílicos e também das estações de trabalho, respectivamente.

 

ITENS DESCRIÇÃO ESTOQUE 

ESTOQUE
SUFICIENTE
PARA
ATENDIMENTO
IMEDIATO

PROCESSO AQUISIÇÃO
2020/UNIDADE DEMANDANTE

STATUS DO
PROCESSO
AQUISIÇÃO

QTDE
NECESSÁRIA
PARA
AQUISIÇÃO E
ATENDIMENTO
IMEDIATO ÀS
ZE'S FRENTE
À RETOMADA 
(SF)

1 Sabão/Sabonete
líquido SIM SIM 0008975-

43.2019.6.02.8000 (SEALMOX)

SLC p/ publicar
o resultado do
certame e
convocação
dos
adjudicatários
para assinatura
ARP'S
(08/09/20)

       00

2
Dispensers para
sabão/sabonete
líquido;

NÃO SEM ESTOQUE 0005163-
56.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

PREGÃO EM
ANDAMENTO -
PROPOSTA
APROVADA

   150 unid.

3 Álcool etílico 70% -
em gel SIM SIM 0005163-

56.2020.6.02.8000 (SEALMOX)
PREGÃO EM
ANDAMENTO.        00

4 Álcool etílico 70% -
líquido NÃO SEM ESTOQUE NÃO   ----   600 litros

5

Totens com
dispensador para
álcool 70% em gel,
acionados por
pedal

NÃO SEM ESTOQUE
0007275-
95.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

NE enviada ao
fornecedor.
Garantiu a
entrega de 25
unid até 14/09
e as 45 demais
dentro do
prazo
processual, até
21/09.

AVALIAR

6 Papel toalha SIM SIM 0008975-

SLC p/ publicar
o resultado do
certame e
convocação
dos      00
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6 Papel toalha SIM SIM 43.2019.6.02.8000 (SEALMOX) dos
adjudicatários
para assinatura
ARP'S
(08/09/20)

     00

7 Dispensers para
papel toalha NÃO SEM ESTOQUE  SEM CONHECIMENTO    ----

  120 unid

  

8

Material educativo
impresso em tinta
colorida (posters,
folders, etc):
tamanho A3 e
tamanho mínimo
54cm X 74cm;

NÃO SEM ESTOQUE  SEM CONHECIMENTO    ----
 120 unid

  

9

Fitas
demarcadoras de
distanciamento
social (fita zebrada
amarela/preta)

SIM
NÃO.

APENAS 31
UNIDADES.

  SEM CONHECIMENTO   ----
 100 unid

  

10
Máscaras
cirúrgicas
decartáveis;

NÃO SEM ESTOQUE

0006379-52.2020.6.02.8000 -
(C.EPI'S)

 

0007415-
32.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

GDG - Fase de
homologação
de PE.

 

NE enviada ao
fornecedor.
Prazo até
19/09.

 160 Caixas
com 100 unid.

11 Protetores faciais
(Face Shields); NÃO SEM ESTOQUE

0006379-
52.2020.6.02.8000 (C.EPI'S)

 

0007415-
32.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

GDG - Fase de
homologação
de PE.

 

NE enviada ao
fornecedor.
Prazo até
19/09.

 300 unid. 

12

Luvas
descartáveis (em
lálex), para
procedimento não
cirúrgico

NÃO SEM ESTOQUE

0001217-
76.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

 

0005163-
56.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

 

0006379-
52.2020.6.02.8000 (C.EPI'S)

Fornecedor
com prazo até
31/10/20 para
entregar.

 

ITEM
FRACASSADO.

 

ITEM
FRACASSADO

150 caixas
com 50 pares
cada.

13 Gorros (toucas)
descartáveis; NÃO SEM ESTOQUE 0006379-

52.2020.6.02.8000 (C.EPI'S)
GDG - Fase de
homologação
de PE.

 

50 caixas com
100 unid cada

14

Termômetros para
a medição de
temperatura
corporal à
distância

NÃO
Em processo
de entrada no
estoque.

0006788-
28.2020.6.02.8000 (C. EPI'S)

ENTREGUE. Em
processo de
entrada e de
pagamento.

        00

NE enviada ao
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15
Barreiras de
acrílico
(anteparo de
proteção)

NÃO SEM ESTOQUE
0006909-
56.2020.6.02.8000 (SMR)

DISPENSA LICITAÇÃO

fornecedor.
Proc. na SMR
em análise de
amostra. Prazo
até 18/10. 45
DIAS.

AVALIAR

SMR/SEPAT

16

Lixeiras de cantos
arredondados,
com tampa e
abertura acionada
por pedal

NÃO SEM ESTOQUE

0005163-
56.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

 

 

0007416-
17.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

DISPENSA LICITAÇÃO.

PREGÃO EM
ANDAMENTO.
APROVADOS
LIXEIRAS 12L E
30L.

 

GDG para
deliberação,
com parecer
favorável AJ-
DG.

LIXEIRAS 12L E
20L

 120 unid. 20L

17
Adesivo para
identificação das
lixeiras

NÃO SEM ESTOQUE SEM CONHECIMENTO   ----   120 unid

18
Sacos de lixo
(tamanho
proporcional às
lixeiras)

PARCIALMENTE
SACOS DE 50L

SACOS DE
100L

NÃO   ----
 

240 PCTES DE
SACOS DE 30L

19  Tapetes
sanitizantes NÃO SEM ESTOQUE SEM CONHECIMENTO   ----  60 unid

20 Filmes plásticos
100m NÃO SEM ESTOQUE SEM CONHECIMENTO   ----  150 unid

21 Avental / capote
cirúrgico NÃO SEM ESTOQUE SEM CONHECIMENTO   ---- 5000 unid

22 detergente líquido NÃO SEM ESTOQUE 0008975-
43.2019.6.02.8000 (SEALMOX)

SLC p/ publicar
o resultado do
certame e
convocação
dos
adjudicatários
para assinatura
ARP'S
(08/09/20)

  500 unid

23
hipoclorito de
sódio/água
sanitária

NÃO SEM ESTOQUE 0008975-
43.2019.6.02.8000 (SEALMOX)

SLC p/ publicar
o resultado do
certame e
convocação
dos
adjudicatários
para assinatura
ARP'S
(08/09/20)

  500 unid

24 frascos de spray
de aperto simples NÃO SEM ESTOQUE SEM CONHECIMENTO   ----  150 unid

25
carrinhos
de limpeza
(identificados)

NÃO SEM ESTOQUE 0005163-
56.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

ITEM
FRACASSADO.
PREGÃO EM
ANDAMENTO.

 42 unid

26 rodos SIM SIM 0008975-
43.2019.6.02.8000 (SEALMOX)

SLC p/ publicar
o resultado do
certame e
convocação
dos
adjudicatários
para assinatura
ARP'S

    00
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(08/09/20)

27 esfregões
(úmidos) NÃO SEM ESTOQUE 0005163-

56.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

ITEM
FRACASSADO.
PREGÃO EM
ANDAMENTO.

  42 unid

28

Álcool isopropílico
líquido para
limpeza de
equipamentos
eletrônicos

NÃO SEM ESTOQUE 0005163-
56.2020.6.02.8000 (SEALMOX)

PREGÃO EM
ANDAMENTO -
POSSIBILIDADE
DE FRACASSO
DE ITEM

  600 litros

 
Respeitossamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/09/2020, às 06:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758124 e o código CRC 2B7255B9.

0007936-74.2020.6.02.8000 0758124v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
Retorno os autos à COMAP, para que seja

providenciada urgente pesquisa, no mercado local, por
intermédio da SEIC, com no mínimo três fornecedores para
cada um dos itens indicados pela AAMO, considerando o
quantitativo proporcional ao período residual à entrega
prevista daqueles já contratados, a ser levantado pela
SEALMOX, de acordo com a métrica adotada para a aquisição
ordinária.

Deverão ser excluídos também itens porventura em
estoque suficiente à distribuição imediata aos cartórios
eleitorais.

A pesquisa destina-se a subsidiar as aquisições com
os suprimentos de fundos concedidos nos autos dos
processos 0007702-92.2020.6.02.8000 e 0007664-
80.2020.6.02.8000, para viabilizar a retomada das atividades
presenciais, conforme determinação da Presidência.

Os itens considerados permanentes não poderão
ser adquiridos com o suprimento de fundos, razão pela qual
remeto os autos, em paralelo, à SEPAT e à SCON/COFIN,
para, de pronto, destacar aqueles que se enquadram nessa
natureza.

A SAPEV deverá ainda programar, junto com a
SEALMOX e aos respectivos chefes de cartório, a imediata
remessa dos itens adquiridos e em processo de aquisição
(inclusive aqueles com uso do adiantamento).

Peço total prioridade à tramitação destes autos, em
estrita observância às recomendações superiores.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2020, às 21:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758356 e o código CRC E46A8F9A.

0007936-74.2020.6.02.8000 0758356v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0758356, encaminho os

presentes autos para seu atendimento, com a urgência extrema que o
caso requer.

 
Ressalto que os itens a serem pesquisados, bem como os

respectivos quantitativos, constam do quadro apresentado pela
Seção de Almoxarifado, por meio do Despacho SEALMOX 0758124, e
caso haja alguma dúvida com relação às especificações técnicas, as
mesmas deverão ser direcionadas à senhora chefe da SEALMOX.

 
Concomitantemente, à SEPAT, para que em consulta ao

referido quadro, indique os que fazem parte do rol de bens
permanentes, conforme solicitado, a saber:

 
"Os itens considerados permanentes não
poderão ser adquiridos com o suprimento de
fundos, razão pela qual remeto os autos, em
paralelo, à SEPAT e à SCON/COFIN, para, de
pronto, destacar aqueles que se enquadram
nessa natureza."
 

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/09/2020, às 07:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758428 e o código CRC 402402EF.

0007936-74.2020.6.02.8000 0758428v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
 
 
Torno sem efeito o Despacho COMAP 0758428.
 
À SEALMOX para que desmembre o quadro contido

no Despacho SEALMOX 0758124, por mercado fornecedor,
bem como insira as especificações mínimas para cada item.

 
Caso não seja possível a especificação de pronto,

que a unidade demandante seja consultada para que informe
os dados necessários para que seja viabilizada a pesquisa de
preços.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/09/2020, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758621 e o código CRC 55AAB92E.

0007936-74.2020.6.02.8000 0758621v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
À SCON.
Para as providências do despacho GSAD (0758356).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/09/2020, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758691 e o código CRC 84782F15.

0007936-74.2020.6.02.8000 0758691v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
Acuso ciência do Despacho COMAP 0758621 e do

Despacho COFIN 0758691, ao tempo que renovo a solicitação
de que ao feito seja dada total prioridade de tramitação, em
face de expressa determinação da Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2020, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758699 e o código CRC 2C44CC86.

0007936-74.2020.6.02.8000 0758699v1
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PROCESSO : 0007936-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Possibilidade. Aquisição. Suprimento de Fundos.

 

Parecer nº 1623 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração, Despacho GSAD - 0758039, para manifestação
acerca da possibilidade de utilização de Suprimentos de
Fundos para a aquisição dos itens relacionados no Despacho
AAMO - 0758039, apresentados como essenciais ao retorno
das atividades presenciais, no âmbito da Justiça Eleitoral
Alagoana, tendo em conta as medidas de prevenção ao
contágio da COVID-19.

Na linha do exposto no Processo Sei nº 0008104-
76.2020.6.02.8000, tais contratações/aquisições ocorrerrão
por meio de concessões de Suprimento de Fundos
formalizadas nos Processos SEI: 0007702-
92.2020.6.02.8000 e 0007664-80.2020.6.02.8000.

De início, registramos que esta Unidade já se
manifestou quanto às condicionantes para utilização de
Suprimento de Fundos nos limites disposto na Lei nº
13.979/2020, por meio do Parecer nº 1510 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0748960), a seguir elencadas:

Em síntese, considerando a Lei nº
13.979/2020 entendemos possível a aquisição
de materiais e serviços por meio de
Suprimento de Fundos, observadas as
seguintes condicionantes:
a) para atender demanda das unidades
essenciais ao cumprimento do Calendário
Eleitoral, por meio de atividade presencial, nos
quantitativos mínimos necessários até que
sejam concluídas as contratações em
andamento;
b) na execução de serviços de engenharia – até
o limite de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta
mil reais) e nas compras em geral e outros
serviços – até o limite de R$ 176.000,00 (cento
e setenta e seis mil reais);
c) cujos valores sejam fundamentados em
pesquisas de preço presentes nas respectivas
prestação de contas; 
d) que sua movimentação ocorra por meio de
utilização do Cartão de Pagamento do Governo
Federal (CPGF).
e) que sejam observadas todas as diposições
contidas na Resolução TRE/AL nº 16.004
(28/11/2019), que regulamenta a concessão de
suprimento de fundos, sua aplicação e
comprovação, no âmbito deste Regional,
inclusive quanto à vedação de aquisição de
material permanente (artigo 9º); e,
f) que as despesas efetuadas atendam aos
pressupostos elencados no artigo 4º B da Lei
nº 13.979/2020, a seguir:

I – ocorrência de situação de emergência;
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II – necessidade de pronto atendimento
da situação de emergência;
III – existência de risco à segurança de
pessoas, de obras, de prestação de
serviços, de equipamentos e de outros
bens, públicos ou particulares; e 
IV – limitação da contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de
emergência. 

Analisando os formulários de requisição para
concessão de suprimento de fundos, constantes dos processos
citados pelo Senhor Secretário de Administração
(0751145 e 0750665), notadamente quanto à sua finalidade e
forma de concessão, observamos o atendimento das
condicionantes dispostas nas alíneas "a", "d" e "f", desde
que os recursos sejam aplicados devidamente.

Verificando os itens que se pretende
adquirir, 0754519, entedemos oportuno que o setor
competente declare que as suas utilizações e quantitativos
a serem adquiridos estão em consonância com o disposto em
seu formulário de requisição, ou seja, que constituem o
mínimo e necessário ao funcionamento presencial deste
Regional.

Além do valor máximo a ser gasto por item de
natureza funcional da despesa, da demonstração da
vantajosidade de sua aquisição por meio de pesquisa de
preços e, ainda, da aderência às disposições contidas
na Resolução TRE/AL nº 16.004/2019, resta-nos afastar se os
produtos a serem adquiridos são classificados como bens
permanentes (artigo 9º).

Nesse sentido, considerando a Informação Nº 6308
- TRE-AL/PRE/ACAGE (0758938), observamos a existência de
um item termômetros para a amedição corporal à distância
classificado como bem permanente, possuindo, assim,
vedação para aquisição por meio de suprimento de fundos.

Desta forma, observadas a forma de aplicação e
prestação de contas, entendemos como possíveis as
aquisições dos itens elencados pela AAMO, com exceção do
termômetro para a medição corporal à distância, por meio dos
suprimentos de fundo constantes dos procedimentos Sei
nº 0007702-92.2020.6.02.8000 e nº 0007664-
80.2020.6.02.8000.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 09/09/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 09/09/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758938 e o código CRC A1BFED36.

0007936-74.2020.6.02.8000 0758938v10
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INFORMAÇÃO Nº 6308 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Em análise dos itens elencados no Despacho AAMO

(0754519), notadamente qual à sua classificação como
material de consumo ou material permanente, entendemos
que deve ser classicado como bem permanente apenas o item
14. Termômetros para a medição de temperatura corporal à
distância, a partir da verificação de parâmetros excludentes,
tomados em conjunto, tais como:

a) durabilidade, quando o material em uso normal
perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento,
no prazo máximo de dois anos;

b) fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita à
modificação por ser quebradiço ou deformável,
caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua
identidade ou funcionalidade;

c) perecibilidade, quando sujeito às modificações
(químicas ou físicas), ou que se deterioram ou perdem sua
característica normal de uso;

d) incorporabilidade, quando destinado à
incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem
prejuízo das características físicas e funcionais do principal;

e) transformabilidade, quando adquirido para fim
de transformação.

 

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

 
Márcio Andrade da Silva
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Chefe da Seção de Contabilidade
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 09/09/2020, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 09/09/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 09/09/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759029 e o código CRC B545B2C4.

0007936-74.2020.6.02.8000 0759029v5
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INFORMAÇÃO Nº 6313 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SCON

À GSAD.
 
Em resposta ao que determinado por essa Secretaria

no despacho GSAD constante do evento 0758356, estritamente, e
considerando a listagem dos materiasis constantes do Despacho SEALMOX
(0758124), informamos que todos os itens ali relacionados são da ND 339030-
Material de Consumo, itens estocáveis na conta contábil patrimonial  nº
115610100, à exceção dos "aparelhos eletrônicos de medição de temperatura
corporal à distância", que são classificados na ND 449052- Material
Permanente, mas que não tem demanda de nova aquisição pelo procedimento
excepcional de antecipação de pagamento (via SF).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 09/09/2020, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 09/09/2020, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759104 e o código CRC D771FF95.

0007936-74.2020.6.02.8000 0759104v2

Informação 6313 (0759104)         SEI 0007936-74.2020.6.02.8000 / pg. 23



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0758699),

encaminho manifestação da nossa área técnica, através da
Informação nº  6313  (0759104).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/09/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759170 e o código CRC EC09576B.

0007936-74.2020.6.02.8000 0759170v1
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INFORMAÇÃO Nº 6323 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

De ordem do Chefe da SEPAT, infomamos que este Regional já
adquiriu, através do SEI 0005267-48.2020.6.02.8000, 05 (cinco) medidores de
temperaturas a distância (termômetro) e 70 (setenta) através do SEI 0006788-
28.2020.6.02.8000. 

A AAMO já recebeu os 05 (cinco) termômetros, adquiridos
primeiro. Os demais, já foram registrados em nosso sistema de patrimônio e
estão disponíveis para distribuição.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 09/09/2020, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759189 e o código CRC E384A339.

0007936-74.2020.6.02.8000 0759189v2
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
Em atenção ao Despacho COMAP 0758621, remeto

os autos à SEALMOX, "para que desmembre o quadro contido
no Despacho SEALMOX 0758124, por mercado fornecedor,
bem como insira as especificações mínimas para cada item."

Em paralelo, seguem os autos aos Srs. Supridos
designados (SAPEV e SMR), para ciência das orientações
veiculadas pela ACAGE, no Parecer nº 1623 (doc. 0758938) e
ciência da Informação nº 6308, também da ACAGE (doc.
0759029) e nº 6313, da SCON/COFIN (doc. 0759104),
certificando a natureza dos itens relacionados pela AAMO
como essenciais ao retorno das atividades presenciais, no
âmbito da Justiça Eleitoral Alagoana.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2020, às 22:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759528 e o código CRC CD582767.

0007936-74.2020.6.02.8000 0759528v1
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PROCESSOS EPI’S E EPC’S AGUARDANDO ENTREGA

ITENS DESCRIÇÃO

1 NÃO SEM ESTOQUE

2 NÃO SEM ESTOQUE

3 NÃO SEM ESTOQUE

4 NÃO

5 NÃO SEM ESTOQUE

ESTOQUE 

ESTOQUE 
SUFICIENTE PARA 

ATENDIMENTO 
IMEDIATO

PROCESSO AQUISIÇÃO 
2020/UNIDADE DEMANDANTE

STATUS DO PROCESSO 
AQUISIÇÃO

Totens com dispensador para 
álcool 70% em gel, acionados 

por pedal

0007275-95.2020.6.02.8000
 (SEALMOX)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

NE enviada ao fornecedor. 
Garantiu a entrega de 25 a 30 
unid até 13/09 e as  demais 
dentro do prazo processual, 

até 21/09.

Máscaras cirúrgicas 
decartáveis;

 
0007415-32.2020.6.02.8000

 (SEALMOX)
DISPENSA DE LICITAÇÃO

 
Fornecedor enviou NF e 

informação com previsão de 
entrega em 16/09. Prazo 

processo até 18/09.

Protetores faciais (Face 
Shields);

 
0007415-32.2020.6.02.8000

 (SEALMOX)
DISPENSA DE LICITAÇÃO

 
Fornecedor enviou NF e 

informação com previsão de 
entrega em 21/09. Prazo 

processo até 18/09.
Termômetros para a medição 

de temperatura corporal à 
distância

Em processo de entrada 
no estoque. 0006788-28.2020.6.02.8000 (C. EPI'S)

ENTREGUE. Em processo de 
entrada e de pagamento.

Barreiras de acrílico (anteparo 
de proteção)

0006909-56.2020.6.02.8000 (SMR)
DISPENSA LICITAÇÃO

Fornecedor garantiu entrega 
para 16/09.
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ITENS DESCRIÇÃO

1 NÃO

2 NÃO

3 NÃO

4 NÃO

5 NÃO 70 unid

6 NÃO

7 NÃO

8 NÃO

9 NÃO 300 unid.

10 NÃO

11 NÃO

12 NÃO 43 unid

CLASSIFICAÇÃO 
DO MATERIAL 
DE CONSUMO ESTOQUE 

QTDE NECESSÁRIA PARA 
AQUISIÇÃO E 

ATENDIMENTO IMEDIATO 
ÀS UNIDADES ELEITORAIS 
FRENTE À RETOMADA  (SF)

CONSUMO – 
LIMPEZA E 

PRODUÇÃO DE 
HIGIENIZAÇÃO

Dispenser para álcool em gel e 
sabonete líquido, em plástico ABS, 
com suporte de parede e 
reservatório, acionamento por meio da 
tecla aperte com limite cursor, com 
visor transparente que permite a 
visualização do conteúdo, facilitando 
o abastecimento. Acompanha 
parafusos e buchas. Capacidade 
mínima de 800ml e máxima de 1litro. 
Nas cores preta ou branca. 

   150 unid.

Dispensador para papel toalha bobina 
com alavanca - MEDINDO 
aproximadamente: altura 380mm, 
largura 300mm e profundida 190mm, 
para utilização com papéis toalha 
bobina branco, MÍN. 20 cm x 200 
metros com sistema de corte, com 
sistema de abertura e fechamento com 
chave, utilizando materiais de alta 
resistência. Material do dispensador 
tipo E-DBAL caixa de papelão com 
01(uma) unidade de embalagem de 
embarque, com tampa na cor Cristal 
(Transparente), dispensador Branco 
Cristal fumê ABS, buchas e parafusos 
(incluídos). GARANTIA de 
1(um)ano, da marca Exaccta ou 
equivalente como referência. 

  150 unid
  

LIXEIRA CILINDRICA DE AÇO 
INOX, com capacidade para 30L 
(trinta) litros, com cesto removível e 
dimensões aproximadas de 30 cm 
(diâmetro) x 45 cm (altura), pedal de 
acionamento na tampa, base 
antiderrapante. 

 120 unid. 30L

Tapete Sanitizante produzido em vinil 
(PVC),  formato 38x58cm, borda 
vedante, espessura de 10mm, 
antiderrapante e antichama. Cor cinza 
ou preta. Dimensões: 70cm x 1m 

 70 unid

Tapete capacho (secante) produzido 
em vinil (PVC),  formato 1,5mx1m, 
espessura de 10mm, antiderrapante e 
antichama. Cor cinza ou preta. 
Dimensões: 1,5m x 1m 

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
LOUÇAS BIODEGRADÁVEL, 
acondicionado em frascos de 500ml, 
neutro, testado 
dermatologicamente. Embalagem com 
o registro do fabricante ou importador 
e número do lote. Validade mínima de 
18 meses 

  500 unid

Cloro (Hipoclorito de Sódio 12%)  5L   200 unid

Válvula/gatilho em polipropileno, na 
cor branca ou preta 28/410 P/ 
Borrifador/pulveriz. com haste 
(canudo) pacote c/100 Und

500unid. Ou 5 pacotes com 
100unid.

Frasco pulverizador/borrifador com 
válvula/gatilho 28/410 em PVC 100% 
transparente, resistente, pulverizador, 
capacidade 500ml.
BALDE DUPLO, COM 
ESPREMEDOR COM PRESSÃO 
POR CABO,  PARA MOP ÚMIDO 
CONVENCIONAL OU PLANO, 
divisória interna dos dois baldes, 
sistema de 4 rodízios giratórios, 
cantos arredondados, clips de fixação 
- amarelo, vol mín 30l para cada água 
- 2 águas 

 43 unid

MOP ÚMIDO COMPLETO (REFIL 
+ SUPORTE + CABO). Sendo: a) 
Refil Mop Úmido de Algodão 290g a 
340g com ponta cortada; b) Suporte 
(garra) de plástico na cor Azul; e 
c) Cabo de Alumínio 1,4 metros sem 
rosca na ponta. 

  43 unid

REFIL MOP ÚMIDO  de Algodão 
290g a 340g com ponta cortada com 
 Suporte (garra) de plástico na cor 
Azul
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13 NÃO

14 NÃO

15 NÃO

16 NÃO

17 NÃO 150 caixas com 50 pares cada.

18 NÃO 5000 unid

19 NÃO

CONSUMO – 
LIMPEZA E 

PRODUÇÃO DE 
HIGIENIZAÇÃO

Álcool isopropílico líquido 
CONCENTRAÇÃO 99% , frasco de 
1litro, registro no MS.

  300 litros

Álcool etílico hidratado líquido 70% 
INPM líquido FRASCO 1L, 
embalados em caixa de papelão com 
mín. 12unid. Val. Mín. 12 meses, 
registro no MS.

  600 litros

CONSUMO-
EMBALAGENS

Saco para Lixo de 30 Litros 
Reforçado Medidas Externas: 
Comprimento: 55cm Largura: 42cm 
Espessura: 0,08 , PACOTE OU 
ROLO COM 100 Unidades Cor: Preto 
Peso Aproximado: 1,5kg 
Composição: Polietileno de baixa 
densidade e pigmento. 

 
200 PCTES OU ROLOS COM 
100UNID. DE SACOS DE 30L

Rolo Bobina Plastico De Filme Pvc 
Transparente  28cm X 300 Metros- 
linha refil-Medidas:Comprimento: 
300 metrosLargura: 28cm espessura: 
0,009mm 

 150 unid

CONSUMO – 
PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA

LUVA descartável, não cirúrgica, 
feitas em látex (borracha natural), 
hipoalergênica, superfície lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó 
bioabsorvível, punhos com bainha, 
tamanho M ou G, acondicionamento 
obrigatório em caixas de 50 pares. 
Fornecidas obrigatoriamente em 
caixas de papelão. Validade mínima 
de 36 meses a partir da data de 
entrega. 

Capote cirúrgico/avental: • Avental 
descartável para procedimento em uso 
clínico e hospitalar, descartável, não 
estéril; • Confeccionado de material 
hidro/hemorrepelente e proporcionar 
Barreira Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de Filtração 
Bacteriológica - BFE), impermeável 
para fluidos; • Atóxico, hipoalérgico, 
resistente, confortável, maleável; • 
Mangas longas, punho com elástico, 
abertura posterior, fechamento no 
pescoço e cintura através de tiras, sem 
velcro; • Modelo adulto grande, 
embalagem contendo dados de 
idenficação, fabricação, tamanho, lote, 
isenção/registro no MS/ANVISA. 

Gorro descartável, tipo touca 
sanfonada com duplo elástico de 
fixação nas bordas, com extremidades 
plissadas, confeccionada em 
polietileno de baixa densidade, não 
estéril, com formato anatômico; Cor 
branca; gramatura mín. 20gr. Prazo de 
validade: mín. 3 anos a partir da data 
da entrega.Tamanho único. Pacote 
com 100 unidades.

 
50 caixas com 100 unid cada
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Planilha1

Página 3

20 INSUFICIENTE 280 unid.

20 NÃO

21 NÃO

22 SIM

CONSUMO-
ELÉTRICO E 
ELETRÔNICO

PILHA ALCALINA   (AAA). 
Apresentação em cartelas com 2 ou 4 
unidades,   certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO, como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus 
similares; acondicionados em 
embalagem individual adequada, com 
o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento; que os 
bens não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous 
Substances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- 
polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs);

2- As embalagens das pilhas e 
baterias, fabricadas no País ou 
importadas, contenham as 
informações que atendam ao art. 14 da 
Resolução nº 401/2008 – CONAMA;

3- No corpo das pilhas e baterias 
conste informações que atendam ao 
disposto no art. 16 da Resolução nº 
401/2008 – CONAMA;

4- Nas especificações de baterias 
chumbo-ácido, e pilhas e baterias 
níquel-cádmio e óxido de mercúrio, 
sejam observados os limites máximos 
desses elementos, conforme o 
disposto na Resolução nº 401/2008 – 
CONAMA

4.1- A comprovação dar-se-á pela 
apresentação de laudo do laboratório 
acreditado pelo Inmetro, 
comprovando os teores máximos 
permitidos de chumbo, cádmio e 
mercúrio, previstos na Resolução 
CONAMA nº 401/2008, para cada 
tipo de produto listado nos itens 4 a 8, 
do lote 2;

5- Devem ser adquiridas pilhas e 
baterias de fabricantes ou 
importadores que estejam inscritos no 
Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais - CTF

CONSUMO – 
DIVULGAÇÃO

Material educativo impresso em tinta 
colorida (posters, folders, etc), EM 
PAPEL COUCHÉ LISO fosco ou 
brilhante, tamanho A3 e tamanho 
mínimo 54cm X 74cm; Arte a ser 
enviada com a NE.

 120 unid
  

CONSUMO – 
SINALIZAÇÃO 

VISUAL

Vinil adesivo autocolante, tam. 
18cmx18cm, com impressão digital, 
para identificação de lixeiras tipo 
LIXO/ RESÍDUO 
INFECTANTE/CONTAMINANTE. 
Pacotes com 100 unid. 

300 unid. Ou 3 pacotes com 100 
unid.

CONSUMO- 
EXPEDIENTE

Fitas demarcadoras de distanciamento 
social (fita demarcação solo, cor 
zebrada amarela/preta.  
Confeccionada em plástico vinílico, 
com adesivo de borracha,  Medidas: 
48 mm x 30 m 

 100 unid
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Seguem os anexos SEI! 0759562 e 0759688, no

tocante aos materiais de consumo considerados pela AAMO
como essenciais à retomada, e ainda sem estoque no
almoxarifado, devidamente separados como MATERIAIS
AGUARDANDO A ENTREGA (com previsão para o período de
14 a 21/09) (0759562) e MATERIAIS SEM ESTOQUE E SEM
PREVISÃO DE ENTREGA (0759688), estes receberam a
classificação contábil quanto ao tipo de material de consumo,
e seus quantitativos constituem o minimamente necessário ao
retorno presencial, em conformidade com as demandas das
unidades eleitorais.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 10/09/2020, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759689 e o código CRC 72D8B3C2.

0007936-74.2020.6.02.8000 0759689v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
À Secretaria de Administração.
 
Conforme solicitado através de contato via

WhatsApp em 09/09/2020, a Assessoria de Assistência Médica
e Odontológica (AAMO) apresenta sugestões de materiais
educativos para impressão, eventos (0759761), (0759765),
(0759766), (0759772), (0759777), (0759780) e (0759783).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 10/09/2020, às 12:31, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759744 e o código CRC A2086C6C.

0007936-74.2020.6.02.8000 0759744v1
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Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas 
 

 

 

 

 

 

12 

9 

4 

1 

11 10 

8 7 

6 5 

3 2 

Enxugue as mãos com papel toalha descartável. Feche a torneira com papel 

toalha descartável. 

Descarte o papel toalha em lixeira 

com tampa e pedal. 

Esfregue o dorso com a 

palma das mãos. 

Coloque sabão líquido ou espuma 

em quantidade suficiente. 
Molhe as mãos com água. 

Evite encostar-se na pia. 
Esfregue bem as palmas das mãos. 

Lave as palmas com os dedos 

entrelaçados 

Esfregue as pontas dos dedos 

na palma das mãos. 

Limpe o polegar esquerdo com a palma 

da mão direita e vice-versa. 

Esfregue os punhos direito e 

esquerdo. 

Enxágue todo o sabão. 
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Como higienizar as mãos com álcool em 
gel? 
Duração do procedimento: 20 a 30 seg 

 
Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão em forma de 
concha para cobrir todas as superficies das mãos. 

 
Friccione as palmas das mãos entre si. 
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Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e 
vice-versa. 

 
Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados. 
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Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os 
dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

 
Friccione o polegar esquerdo, com o auxilio da palma da mão direita, utilizando-se de 
movimento circular e vice-versa. 
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Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 
fazendo um movimento circular e vice-versa 

 
Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. 
 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: < https://www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em: 09/09/2020. 
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Como higienizar as mãos com água e 
sabonete? 
Duração do procedimento: 40 a 60 seg 

 
Molhe as mãos com água 

 
Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas 
as superficies das mãos. 

 
Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si. 
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Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os 
dedos e vice-versa 

 
Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. 

 
Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os 
dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa 
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Esfregue o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de 
movimento circular e vice-versa 

 
Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 
fazendo movimento circular e vice-versa 

 
Enxágue bem as mãos com água 
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Seque as mãos com papel toalha descartável 

 
No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel 
toalha. 

 
Agora suas mãos estão seguras 
 

 

 

 

Disponível em: < https://www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em: 09 set. 2020. 
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Como Fazer a Fricção Antisséptica das 
Mãos com Preparações Alcoólicas?

Como Higienizar as Mãos 
com Água e Sabonete?

Aplique uma quantidade sufi ciente de preparação alcoólica em uma 
mão em forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos.

Friccione as palmas 
das mãos entre si.

Friccione a palma direita contra o dorso da mão 
esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa. 

Entrelace os dedos e friccione 
os espaços interdigitais.

Friccione o dorso dos dedos de uma mão com 
a palma da mão oposta, segurando os dedos, 
com movimento de vai e vem e vice-versa. 

Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio 
da palma da mão direita, utilizando-se 

de movimento circular e vice-versa.

Friccione as polpas digitais e unhas da mão 
direita contra a palma da mão esquerda, 
fazendo movimento circular e vice-versa.

Agora, suas mãos estão seguras.

Molhe as mãos com água.
Aplique na palma da mão quantidade 

sufi ciente de sabonete líquido para 
cobrir todas as superfícies das mãos.

Enxágue bem as 
mãos com água.

Seque as mãos com papel 
toalha descartável. 

No caso de torneiras com 
contato manual para fechamento, 

sempre utilize papel toalha.

Quando estiverem secas, 
suas mãos estarão seguras.

40-60 seg.
20-30 seg.

A OMS agradece ao Hospital Universitário de Genebra (HUG), em especial aos membros do Programa de Controle de Infecção, pela participação ativa no desenvolvimento deste material.

A Organização Mundial da Saúde tomou todas as precauções cabíveis para verifi car a informação contida neste informativo. Entretanto, o material publicado está sendo distribuído sem qualquer garantia 
expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso deste material é do leitor. A Organização Mundial da Saúde não se responsabilizará em hipótese alguma pelos danos provocados pelo seu uso.
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ATENÇÃO 

USO OBRIGATÓRIO DE 

MÁSCARA  

VISITANTE 
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ATENÇÃO 

USO OBRIGATÓRIO DE 

MÁSCARA E 

PROTETOR FACIAL 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0758356, encaminho os

presentes autos para seu atendimento, com a urgência extrema que o
caso requer.

 
Ressalto que os itens a serem pesquisados, bem como os

respectivos quantitativos, constam do quadro apresentado pela
Seção de Almoxarifado, por meio do Despacho SEALMOX 0759689, e
caso haja alguma dúvida com relação às especificações técnicas, as
mesmas deverão ser direcionadas à senhora chefe da SEALMOX.

 
Informo, ainda, que a parte gráfica será informada pela

AAMO, Despacho AAMO 0759744, em confecção, com as
especificações necessárias para a sua precificação.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/09/2020, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759793 e o código CRC 8212524E.
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ITENS DESCRIÇÃO QTDE NECESSÁRIA 
PARA AQUISIÇÃO E 
ATENDIMENTO 
IMEDIATO ÀS 
UNIDADES ELEITORAIS 
FRENTE À RETOMADA 
(SF) 

MÉDIA DE PREÇO
ESTIMADA EM

MERCADO LOCAL

OBSERVAÇÕES:

1 Dispenser para álcool em gel e sabonete líquido, 
em plástico ABS, com suporte de parede e 
reservatório,acionamento por meio da tecla aperte 
com limite cursor, com visor transparente que 
permite a visualização do conteúdo, facilitando o 
abastecimento. Acompanha parafusos e buchas. 
Capacidade mínima de 800ml e máxima de 1litro. 
Nas cores preta ou branca. 

150 unid R$41,37 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast, Leroy, Carajás, 
Americanas.

2 Dispensador para papel toalha bobina com 
alavanca - MEDINDO aproximadamente: altura 
380mm, largura 300mm e profundida 190mm, 
para utilização com papéis toalha bobina branco, 
MÍN. 20 cm x 200 metros com sistema de corte, 
com sistema de abertura e fechamento com chave,
utilizando materiais de alta resistência. Material 
do dispensador tipo E-DBAL caixa de papelão 
com 01(uma) unidade de embalagem de 
embarque, com tampa na cor Cristal 
(Transparente), dispensador Branco Cristal fumê 
ABS, buchas e parafusos (incluídos). GARANTIA
de 1(um)ano, da marca Exaccta ou equivalente 
como referência. 

150 unid R$214,46 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast, Leroy, 
Carajás,Americanas.
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3 LIXEIRA CILINDRICA DE AÇO INOX, com 
capacidade para 30L (trinta) litros, com cesto 
removível e dimensões aproximadas de 30 Cm 
(diâmetro) x 45 cm (altura), pedal de acionamento
na tampa, base antiderrapante. 

120 unid. 30L R$166,65 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast, Leroy, Carajás, 
Americanas. E Cotação 
recente no PA 0005163-
56.2020.6.02.8000.

4 Tapete Sanitizante produzido em vinil (PVC), 
formato 38x58cm, borda vedante, espessura de 
10mm, antiderrapante e antichama. Cor cinza ou 
preta. Dimensões: 70cm x 1m 

70 unid R$55,96 Consultadas FORA DO 
MERCADO LOCAL, 
empresas: Ferreira Costa, 
Americanas e Tapetes e 
Pisos (SC).

5 Tapete capacho (secante) produzido em vinil 
(PVC), formato 1,5mx1m, espessura de 10mm, 
antiderrapante e antichama. Cor cinza ou preta. 
Dimensões: 1,5m x 1m 

70 unid R$128,20 Consultadas FORA DO 
MERCADO LOCAL, 
empresas:Planet Paper, 
Americanas e Riachuelo 
Online.

6 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS 
BIODEGRADÁVEL, acondicionado em frascos 
de 500ml, neutro, testado dermatologicamente. 
Embalagem com o registro do fabricante ou 
importador e número do lote. Validade mínima de 
18 meses 

500 unid R$2,31 Média do PA 0008975-
43.2019.6.02.8000, 
juntamente com pesquisa em
empresas locais, 
Supermercado Extra, 
Americanas.

7 Cloro (Hipoclorito de Sódio 12%) 5L 200 unid R$24,75 Consultadas empresas: 
Supermercado Extra, 
Americanas, Net 
Suprimentos e Empório da 
Química Maceio.

8 Válvula/gatilho em polipropileno, na cor branca 
ou preta 28/410 P/ Borrifador/pulveriz. com haste 
(canudo) pacote c/100 Und 

500unid R$1,90 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast.

9 Frasco pulverizador/borrifador com 
válvula/gatilho 28/410 em PVC 100% 

300 unid. R$7,90 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
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transparente, resistente, pulverizador, capacidade 
500ml. 

Ultraplast.

10 BALDE DUPLO, COM ESPREMEDOR COM 
PRESSÃO POR CABO,  PARA MOP ÚMIDO 
CONVENCIONAL OU PLANO, divisória interna
dos dois baldes, sistema de 4 rodízios giratórios, 
cantos arredondados, clips de fixação - amarelo, 
vol mín 30l para cada água - 2 águas 

43 unid R$3,90 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast.

11 MOP ÚMIDO COMPLETO (REFIL + SUPORTE
+ CABO). Sendo: a) Refil Mop Úmido de 
Algodão 290g a 340g com ponta cortada; 
b)Suporte (garra) de plástico na cor Azul; e 
c)Cabo de Alumínio 1,4 metros sem rosca na 
ponta. 

43 unid R$80,00 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast.

12 REFIL MOP ÚMIDO de Algodão 290g a 340g 
com ponta cortada com Suporte (garra) de plástico
na cor Azul 

43 unid R$19,90 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast.

13 Álcool isopropílico líquido CONCENTRAÇÃO 
99% , frasco de 1litro, 

300 litros R$28,60 Consultadas as Empresas: 
Empório da Quimica, 
Supermercado Extra e 
Americanas.

14 Álcool etílico hidratado líquido 70% INPM 
líquido FRASCO 1L, embalados em caixa de 
papelão com mín. 12unid. Val. Mín. 12 meses, 
registro no MS. 

600 litros R$6,33 Consultadas as Empresas: 
Empório da Quimica, Casa 
Vieira e Americanas.

15 Saco para Lixo de 30 Litros Reforçado Medidas 
Externas: Comprimento: 55cm Largura: 42cm 
Espessura: 0,08 , PACOTE OU ROLO COM 100 
Unidades Cor: Preto Peso Aproximado: 1,5kg 
Composição: Polietileno de baixa densidade e 
pigmento. 

200 PCTES OU ROLOS 
COM 100UNID. DE 
SACOS DE 30L 

R$9,60 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast.
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16 Rolo Bobina Plastico De Filme Pvc Transparente 
28cm X 300 Metroslinha refil-
Medidas:Comprimento: 300 metrosLargura: 28cm
espessura: 0,009mm 

150 unid R$19,95 Consultadas as empresas: 
Plastpel, Aleplast e 
Ultraplast.

17 LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex 
(borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, 
punhos com bainha, tamanho M ou G, 
acondicionamento obrigatório em caixas de 50 
pares. Fornecidas obrigatoriamente em caixas de 
papelão. Validade mínima de 36 meses a partir da 
data de entrega. 

150 caixas R$57,47 Cotação recente no PA 
0008002-54.2020.6.02.8000,
tendo ainda com base 
fornecedores participantes 
de licitação recente.

18 Capote cirúrgico/avental: • Avental descartável 
para procedimento em uso clínico e hospitalar, 
descartável, não estéril; • Confeccionado de 
material hidro/hemorrepelente e proporcionar 
Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de 
Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), 
impermeável para fluidos; • Atóxico, hipoalérgico,
resistente, confortável, maleável; • Mangas 
longas, punho com elástico, abertura posterior, 
fechamento no pescoço e cintura através de tiras, 
sem velcro; • Modelo adulto grande, embalagem 
contendo dados de idenficação, fabricação, 
tamanho, lote, isenção/registro no MS/ANVISA. 

5000 unid R$21,90 Empresa Consultadas: 
Comac, Casa do Médico e 
OrthoMed.

19 Gorro descartável, tipo touca sanfonada com 
duplo elástico de fixação nas bordas, com 
extremidades plissadas, confeccionada em 
polietileno de baixa densidade, não estéril, com 
formato anatômico; Cor branca; gramatura mín. 
20gr. Prazo de validade: mín. 3 anos a partir da 
data da entrega.Tamanho único. Pacote com 100 
unidades 

50 caixas com 100 unid cada R$19,45 Empresas COMAC, Casa do
Médico e Multilaser, cotação
recente PA 0002731-
64.2020.6.02.8000
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20 PILHA ALCALINA(AAA) 280 unid R$4,49 Pesquisa em sitios 
eletrônicos de empresas 
locais: Kalunga, Drogasil e 
Carajás.

21 Material educativo impresso em tinta colorida 
(posters, folders, etc), EM PAPEL COUCHÉ 
LISO fosco ou brilhante, tamanho A3 e tamanho 
mínimo 54cm X 74cm; Arte a ser enviada com a 
NE. 

120 unid R$0,57 Cotação estimada em PA 
0001765-04.2020.6.02.8000 
através das empresa Locais, 
Art´s Gráfica, Gráfica 
Mascarenhas e Victória 
Gráfica.

22 Vinil adesivo autocolante, tam. 18cmx18cm, com 
impressão digital, para identificação de lixeiras 
tipo LIXO/ RESÍDUO 
INFECTANTE/CONTAMINANTE. Pacotes com 
100 unid. 

300 unid R$3,70 Cotação estimada em PA 
0001755-57.2020.6.02.8000 
através das empresa Locais, 
Art´s Gráfica, Gráfica 
Mascarenhas e Victória 
Gráfica.

23 Fitas demarcadoras de distanciamento social (fita 
demarcação solo, cor zebrada amarela/preta. 
Confeccionada em plástico vinílico, com adesivo 
de borracha, Medidas: 48 mm x 30 m 

100 unid R$ 18,50 Cotação recente feita por 
banco de preços e correlata a
sitios eletrônicos, incluíndo 
locais. PA 0006380-
37.2020.6.02.8000, 
Fornecedores – Kalunga, 
Carajás, Tupan, Leroy.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
Senhor Coordenadora,
 
Em atenção ao vosso despacho evento 0759793 e

após contato telefônico com o secretário de administração,
nos fora orientado a levantar preços para os itens elecandos
na tabela Sealmox 0759688, que se encontram sem estoque e
sem previsão real de compra, uma vez que as estimativas da
tabela sealmox evento 0759562 já se encontram em seus
respectivos procedimentos e já em fase de entrega; para que
possa viabilizar, numa precificação real de mercado local, as
compras que serão efetuadas pelo suprido através do
suprimento de fundos.

Assim sendo, temos algumas considerações:
1) Pela URGÊNCIA que o caso requer, efetuados

mais de 20 ligações, em média, levantando os valores e
anexando a planilha;

2) Nas cotações mencionadas e que tiveram como
parâmetro a ferramenta banco de preços, confrontamos com
valores atuais, obtidos ora por ligações a fornecedores ou a
sítios eletrônicos.

3) Nos itens de EPI´s utilizamos os procedimentos
recentes, uma vez que neles encontram-se cotações a
mercado local;

4) Todos os fornecedores consultados, não
garantiram o quantitativo solicitado.

5) Nos itens de material gráfico, mesmo sem
maiores detalhes, usamos similaridade com o contrato de
material gráfico das eleições, também com empresas locais e
objetos afins.
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Assim sendo, e como já foi dito, considerando a

necessidade preemente de solução, finalizamos a instrução
para basilar o trabalho do servidor suprido.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/09/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760184 e o código CRC D4791278.

0007936-74.2020.6.02.8000 0760184v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
 
 
À SAD, para ciência do Despacho SEIC 0760184 e

deliberações decorrentes dele.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/09/2020, às 08:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760402 e o código CRC 62DCA568.

0007936-74.2020.6.02.8000 0760402v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
Ao Suprido Fernando Antonio Pimentel de Barros -

PA 0007702-92.2020.6.02.8000
Ao Suprido Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto -

PA 0007664-80.2020.6.02.8000
Cópia à SMR e à SEIC
(ao conhecimento da Diretoria-Geral, Assessoria

Especial da Presidência e ACAGE)
 
Senhores Supridos, Senhores Chefes de Seção,
 
Remeto os presentes autos aos Senhores Supridos

para ciência dos referenciais de preços levantados pela SEIC,
conforme tabela de evento 0760181, para que sejam
promovidas as aquisições necessárias à retomada dos
trabalhos presenciais, conforme relação de materiais indicada
pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica
(doc. 0754519), após apuração dos quantativos mínimos
suficientes à retomada das atividades até a entrega dos itens
já adiquiridos em processos específicos (vide doc. 0759562),
conforme orientado no Despacho GSAD 0758356.

A retomada das atividades, porém, não depende
apenas das referidas aquisições, pois há um conjunto de
medidas indicadas no Plano de Retomada Gradual do Trabalho
Presencial, elaborado pela AAMO (doc. 0760491), que
enumera as seguintes premissas:

A colaboração de todos é essencial para a
eficácia das ações, estratégias e rotinas
previstas no protocolo de prevenção do
presente Plano de Retomada Gradual do
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Trabalho Presencial (PRGTP). As premissas
constituem critérios norteadores para esta
retomada, baseados nos que foram
estabelecidos por autoridades médicas e
sanitárias, e a observância dos mesmos
também é fundamental para a referida
eficácia.
1. Monitoramento epidemiológico: situação
epidemiológica estadual favorável à retomada
do trabalho presencial (tendência de queda no
número de novos casos, por um período
mínimo de 14 dias).
2. Taxa de ocupação de leitos de internação e
de leitos de UTI demonstrando a existência de
capacidade de atendimento da rede hospitalar
estadual.
3. Adequação do ambiente de trabalho às
recomendações de prevenção à Covid-19.
4. Disponibilidade de equipamentos de
proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs).
5. Possibilidade de ajustes da jornada de
trabalho. 

 
Cabe a esta Secretaria de Administração o apoio às

ações com vistas ao atendimento das premissas 3 e 4, o que se
busca com o rol de medidas já expostas no Memorando nº 735
(doc. 0747100 do PA SEI 0007435-23.2020.6.02.8000), em que
se ponderou:

(...)
Dessarte, não obstante a formalização dos
procedimentos citados, que continuam em
tramitação, pondera-se que não trarão
resultados contemporâneos à necessidade de
retomada das atividades presenciais, que já se
aproxima, mesmo considerando o fato de que a
esses procedimentos tenham sido aplicados os
prazos especiais previstos na Lei nº
13.979/2020.
Nesse contexto, submeto à consideração
superior da Diretoria-Geral e da Presidência as
seguintes proposições:
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a) Continuidade da tramitação dos processos
em curso, à exceção dos perfis acrílicos e de
aquisição de totens e termômetros,
considerando que o regime de aquisição, para
os casos de maior monta, é o registro de
preços. 
b) Abertura imediata de suprimento de
fundos observados os limites e os fins
previstos na citada Lei nº 13.979/2020, in
verbis:
(...)
O suprimento de fundos teria por fim a
aquisição imediata dos equipamentos e
serviços mínimos essenciais e
necessários à retomada das atividades
até que sejam concluídas as contratações
em andamento e outras que sejam
demandadas. (...)_
(...)
Seriam abertos dois suprimentos: um para a
contratação dos serviços, incluindo o rspectivo
material (a exemplo dos perfis acrílicos, fitas
sinalizadoras e filtros especiais para ar-
condicionado), a cargo da Seção de
Manutenção e Reparos; outro, a cargo da
AAMO/COMAP, para a aquisição de material
(máscaras para pelo menos um mês, protetor
facial, termômetros, e ao menos uma lixeira,
por unidade, para descarte das máscaras
usadas).
(...) 
 

Nesse contexto, foram abertos os suprimentos de
fundos para os servidores acima nominados, após exaustiva
instrução, ouvidas as unidades de consultoria competentes.

A aplicação dos adiantamentos deve, na linha acima
indicada, orientar-se pelo PRGTP, especialmente o que consta
do item 2, com base nas orientações adicionais da AAMO e
dos trabalhos em curso a cargo da Seção de Manutenção e
Reparos - SMR, cujos resultados preliminares estão
retratados nos autos do PA SEI 0008104-76.2020.6.02.8000,
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em que são descritas as intervenções necessárias para a
adequação física dos ambientes de trabalho.

Não obstante a lista de serviços apontados para a
adequação, algumas medidas adicionais se fazem urgentes:

a) contratação de serviço técnico profissional para
emissão de laudo de segurança para o armazenamento de
material inflamável (álcool em gel e álcool líquido 70%) no
Galpão indicado para locação (PA 0007869-
12.2020.6.02.8000);

b) contratação de serviço técnico profissional para
emissão de laudo para atender à recomendação da AAMO
enumerada no Despacho 0754519:

Quanto ao uso dos aparelhos de ar
condicionado, esta Assessoria solicita que seja
realizada avaliação dos referidos aparelhos em
seus respectivos ambientes, por
bioengenheiro, profissional especializado e
capacitado a emitir laudo a respeito da
indicação do uso dos mencionados
equipamentos.

c) contratação de empresa especializada em
desinfecção de ambientes (Edifiício-sede, anexos, Fórum da
Capital e cartórios do interior), até que se possa concluir a
contratação objeto do PA 0006100-66.2020.6.02.8000 (pode-se
adotar por parâmetro o preço por metro quadrado, devendo
ser avaliada a possibilidade de contratação local,
considerando o rol de unidades que deverão ser
desinfectadas);

d) locação de empilhadeira com operador para a
recepção do material de proteção objeto de doação a ser
utilizado nas eleições (sugere-se a aferição de preço diário em
quantidade a ser informada pela SEALMOX).

Os autos seguem para SMR, para que oriente
especialmente o Suprido Audeir Medeiros quanto às
aquisições e contratações levantadas nos trabalhos em curso
na Seção, as listadas nos itens "a" e "b" acima, além de outras
que a Unidade entender pertinentes ao atendimento da
premissa 3 do PRGTP.

Por seu turno, a SEIC, a exemplo do respeitável
trabalho já realizado (doc. 0760184), poderá subsidiar as
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contratações adicionais mediante consulta aos bancos de
dados disponíveis e a outros referenciais de preços praticados
de que tenha ciência.

Destaco que os presentes autos são dirirgidos
também à ACAGE, em atenção ao que consignado pela
Presidência na Decisão nº nº 2126, proferida nos autos do
Processo 0007435-23.2020.6.02.8000, nos seguintes termos:

Com isso, autorizo a outorga dos Suprimentos
de Fundos suplicados pelo Senhor Secretário
de Administração, dispensando, para tanto, a
emissão de nota técnica respectiva, ao tempo
em que também determino que a Assessoria
de Contas e Apoio à Gestão atue na orientação
dos supridos, no que diz respeito à realização
das despesas correlatas, ofertando as
respostas, quando demanda, no prazo máximo
de 24h (vinte e quatro horas). (grifos não
constantes do original)

Os autos são igualmente remetidos ao
conhecimento do Sr. Diretor-Geral e da Sra. Assessora
Especial da Presidência, em face da excepcionalidade das
medidas sugeridas.

Atenciosamente/Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2020, às 00:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760490 e o código CRC 88904ECE.

0007936-74.2020.6.02.8000 0760490v1
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Prólogo 
Vivemos em todas as comunidades internacionais tempos difíceis, tempos 

pandêmicos, promovidos por um vírus da família Corona, especificamente denominado 
Covid-19. Oriundo da China, propagou-se rapidamente, sem limites ou fronteiras. Contagioso, 
mórbido, com taxa de mortalidade expressivamente representativa. O mundo, a comunidade 
cientifica depararam-se com um inimigo invisível, desconhecido, sem armas terapêuticas, a 
despeito de todos os avanços das ciências que pudessem deter sua marcha. A humanidade 
parece que vivia a ficção, o pesadelo saído do clássico H.G. Wells, a Guerra dos Mundos. 

O mundo por instantes parou. Apenas o instante do impacto, tempo suficiente para 
recobrar o espírito de luta indomável, que caracteriza uma espécie que priva de uma dádiva, 
que a distingue e a torna única, diferenciada e apta à sobrevivência. Um cérebro.  

Mas a vida é dinâmica; os homens por natureza são sobreviventes.  Unem-se e 
reagem. Cada país com suas particularidades. Políticas de saúde, proteção das comunidades, 
mecanismos para evitar a paralisação da máquina pública e que a economia não soçobrasse 
que a vida tivesse um mínimo de normalidade. Estes fenômenos da natureza passam com o 
tempo, ou são controladas com interferência das ciências que buscam diuturnamente 
terapêuticas definitivas.  

O Brasil este ano tem no seu calendário eleições municipais. Questão esta pertinente 
à Justiça Eleitoral, a quem cabe o planejamento e realização do pleito. É sabido que algumas 
regiões do país se encontram ainda no “Olho do Furacão”, quanto à pandemia.  Entretanto, 
este fato não nos desobriga de olvidar todos os esforços necessários, objetivando o 
estabelecimento das reais condições para realização do pleito, nos moldes do selo de 
competência desta Egrégia Corte, TSE-BR. 

Trabalho hercúleo, mas o trabalho torna-se prazer, na medida em que causa orgulho, 
eleva a auto-estima, pois é a máxima contribuição dos servidores para grande festa da 
democracia, da qual o povo é protagonista, a própria ribalta. 

Consoante este breve preâmbulo, faz-se mister o “retorno presencial” dos servidores, 
haja vista que o trabalho, até então, vinha sendo realizado através da modalidade de tele 
trabalho. É chegada a hora do trabalho presencial, em forma disciplinada, seguindo princípios 
determinados pelos órgãos das instâncias superiores, nacionais e mesmo da comunidade 
internacional, na promoção da segurança, do bem estar, da saúde e da vida de todos os 
servidores e dos que buscam auxílio cidadão dessa insigne Corte. 

O Serviço Médico deste TRE-AL, AAMO, unindo esforços no âmbito da Comissão 
Retornar- TRE-Al, de forma modesta, coletou dados de diversas outras instituições públicas e 
privadas, que se debruçaram sobre os aspectos pandêmicos, elencando medidas de políticas 
públicas na condução da pandemia e suas relações com a máxima segurança ao exercício das 
atividades neste programado retorno. 

Considerando o exposto, disponibilizaremos o material coletado, que ao nosso sentir 
é extremamente rico em informação científica, em conteúdo visual e auto - explicativo, o qual 
contribuirá como guia elementar, uma vez que devemos considerar o alto grau de intelecto 
dos futuros usuários, sobretudo um nível de conhecimento substancial a respeito do 
momento que vivenciamos. 

José Araújo Pinto. 
Assessor-chefe da AAMO. 
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Considerações Iniciais 
 

 

No final do ano de 2019, na cidade de Wuhan, na China, um surto de casos de 

pneumonia, de origem desconhecida, chamou a atenção da comunidade médico-

científica chinesa. Esta, através de pesquisas, identificou tratar-se de infecção causada 

por um novo coronavírus (SARS-CoV-2), que, transmitido de pessoa a pessoa, se 

disseminou de modo exponencial pelo mundo. Em 30 de janeiro de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da nova doença, 

denominada Covid-19, constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional – o nível mais alto de alerta desta Organização, previsto no Regulamento 

Sanitário Internacional. Caracterizada pela OMS, em 11 de março de 2020, como uma 

pandemia, a Covid-19 já registrou 17.106.007 casos e 668.910 mortes no mundo1 e, 

dentre estes, 2.662.485 casos e 92.475 óbitos já foram confirmados no Brasil2.  

A Covid-19 apresenta espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a 

quadros respiratórios graves. A OMS ressalta que cerca de 80% dos pacientes com esta 

doença apresentam-se assintomáticos ou com poucos sintomas e aproximadamente 

20% necessita de atendimento hospitalar. 

Por ser uma doença respiratória, a Covid-19 é transmitida pelo contato pessoal 

próximo com pessoas infectadas, seja por meio de um simples aperto de mãos 

contaminadas, através de gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro dos infectados, 

ou até mesmo ao tocar a própria boca, olhos ou nariz, após ter tocado superfícies ou 

objetos contaminados. Evidências científicas revelam que pessoas infectadas pelo 

coronavírus (SARS-CoV-2), porém assintomáticas, também podem transmitir a Covid-

19. 

De acordo com a OMS e o Ministério da Saúde do Brasil, após o contato e a 

contaminação com o vírus, este apresenta período de incubação de 01 a 14 dias, até 

que possam surgir os primeiros sintomas. E caso estes surjam, os mais comuns são: 

febre, cansaço (astenia) e tosse seca; alguns pacientes, porém, podem apresentar dor 

de garganta, dor de cabeça, dores no corpo, congestão nasal, coriza, perda de olfato, 

 
1 Dados atualizados em 31 de julho de 2020, segundo Folha Informativa – Covid-19, da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS). Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. 
Acesso em 31 jul. 2020. 
2 Dados atualizados em 31 de julho de 2020, segundo Painel Coronavírus, do Ministério da Saúde do Brasil. 
Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 31 jul. 2020. 

PLANO DE RETOMADA GRADUAL DO TRABALHO PRESENCIAL 

NO ÂMBITO DO TRE/AL 
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alteração do paladar, náuseas, vômitos, diarreia, diminuição do apetite, dificuldade 

para respirar, falta de ar, dentre outros. 

Doença cardiovascular, diabetes, hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença 

pulmonar crônica, doença renal crônica, neoplasias (câncer) e idade (60 anos ou mais) 

constituem fatores de risco para doença grave pelo coronavírus (SARS-CoV-2) 3 . 

Entretanto, a OMS ressalta que “qualquer pessoa pode pegar a COVID-19 e ficar 

gravemente doente”4. 

Até o momento, inexistem medicamentos específicos eficazes para prevenir ou 

tratar a Covid-19, tampouco vacinas disponíveis contra esta doença. Mas inúmeros 

esforços estão sendo empregados neste sentido. Para limitar a transmissão do novo 

coronavírus, autoridades sanitárias mundiais recomendam algumas medidas de 

prevenção, como a higiene frequente das mãos com água e sabão ou com álcool 70% 

em gel, limpeza e sanitização regular de ambientes e superfícies, higienização de 

objetos utilizados com frequência, regras de etiqueta respiratória, uso de máscaras, 

distanciamento e isolamento sociais. Neste sentido, a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) tem apoiado o Ministério da Saúde do Brasil, elaborando uma série de 

ferramentas para auxiliar os governos na tomada de decisões, sempre ajustadas à 

realidade local, relativas ao endurecimento ou afrouxamento de medidas de natureza 

não farmacológica para minimizar a exposição das pessoas ao vírus da Covid-19, 

limitando, assim, a transmissão viral. 

Diante do cenário epidemiológico da Covid-19 em março de 2020, esta Justiça 

Eleitoral Alagoana, compromissada com a preservação da integridade e da saúde de 

magistrados, servidores, colaboradores e do público externo, corroborando as 

diretrizes estabelecidas para enfrentamento à pandemia desta doença, publicou 

Portaria instituindo a utilização do regime de trabalho remoto temporário, 

resguardando a correta prestação de seus serviços. Entretanto, o referido cenário é 

dinâmico; constantes mudanças no mesmo promovem alterações das diretrizes.  

Assim, levando em consideração o atual cenário epidemiológico local, que está 

permitindo a relativização das regras de isolamento social no Estado de Alagoas; em 

atendimento à Resolução nº 322/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

estabelece medidas para a retomada dos serviços presenciais, no âmbito do Poder 

Judiciário brasileiro, observando ações necessárias à prevenção do contágio pelo novo 

coronavírus; à luz das orientações dispostas na Portaria nº 1.565/2020, do Ministério 

da Saúde; consoante a Emenda Constitucional 107, que adiou a realização dos dois 

 
3 De acordo com o Comunicado da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) - GRUPO FORÇA COLABORATIVA 
COVID-19 BRASIL: Orientações sobre Diagnóstico, Tratamento e Isolamento de Pacientes com COVID-19. 
Versão 01. Data:13/04/2020. Disponível em: 
<https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/04/58d801e961f64463109881311316e4e661d8a1
e865fb7638ad61c0827cd83430.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2020.  
4 Segundo a Folha Informativa – Covid-19, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), atualizada em 31 
de julho de 2020. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875#ap
oio-opas>. Acesso em: 31 jul. 2020. 
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turnos das Eleições Municipais 2020, para os dias 15 e 29 de novembro do corrente 

ano; considerando que muitas atividades essenciais à efetivação do pleito eleitoral não 

podem ser realizadas de forma remota; e, sobretudo, ressaltando o compromisso 

deste Regional com a segurança e a preservação da saúde de todos os que fazem a 

Justiça Eleitoral Alagoana, como também do público externo, é inequívoca a 

necessidade de elaboração de um plano que contenha medidas e ações que orientem 

e proporcionem o restabelecimento gradual, sistematizado, responsável e seguro das 

atividades presenciais. 

 Neste mister, a Assessoria de Assistência Médica e Odontológica do TRE/AL, 

após ampla pesquisa realizada junto aos sítios eletrônicos, documentos e 

normatizações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, da 

Secretaria de Saúde do Município de Maceió,  dentre outros, elaborou o presente 

Plano de Retomada Gradual do Trabalho Presencial (PRGTP).   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TODOS JUNTOS CONTRA O 

( SARS-CoV-2 ) 

CORONAVÍRUS 

(SARS-COV-2) 
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Objetivo Geral 
Corroborando o compromisso desta Corte com a segurança, a integridade e a 

preservação da saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana (Magistrados, 

servidores e demais colaboradores), bem como do público externo, o Plano de 

Retomada Gradual do Trabalho Presencial (PRGTP), a partir de uma abordagem 

integrada, apresenta um protocolo de prevenção que contempla diretrizes, 

estratégias e ações para o retorno seguro, gradual e progressivo às atividades 

presenciais inerentes a esta Justiça especializada, robustecendo as medidas 

imprescindíveis à redução da possibilidade de contágio e transmissão da Covid-19 no 

ambiente laboral. 
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Objetivos Específicos 

1. Educar todos aqueles que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana, bem como os 
cidadãos que buscam os serviços desta, para a formação de uma consciência 
preventiva frente à pandemia de Covid-19. 

2. Assegurar um retorno seguro, responsável e eficaz às atividades presenciais no 
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), priorizando a 
preservação da integridade e da saúde dos que fazem esta Justiça Especializada. 

3. Orientar para a implantação de rotinas que reduzam os riscos de contágio e 
transmissão do coronavírus (SARS-CoV-2) no desempenho presencial das 
atividades inerentes à Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas. 

4. Estabelecer processos eficientes de limpeza e desinfecção dos ambientes de 
trabalho. 

5. Disponibilizar às autoridades, servidores e estagiários, recursos necessários 
para evitar e/ou minimizar os riscos de contaminação com o agente causador 
da Covid-19 no ambiente laboral: Equipamentos de Proteção Individual - EPIs 
(máscaras cirúrgicas, protetores faciais e luvas) e Equipamentos de Proteção 
Coletiva – EPCs (termômetros para a medição de temperatura à distância; 
totens com dispensador para álcool 70% em gel, acionados por pedal; barreiras 
de acrílico (anteparo de proteção); fitas demarcadoras de distanciamento 
social). 

6. Proteger os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana que se enquadram no grupo 
de risco ao desenvolvimento da forma grave da Covid-19. 

7. Identificar e afastar das atividades presenciais os casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19, oferecendo a estes assistência e monitoramento 
adequados.  

 

 

 

 EPIs EPCs 

Limpeza e 

desinfecção do 

ambiente de 

trabalho 
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Premissas 
 A colaboração de todos é essencial para a eficácia das ações, estratégias e 

rotinas previstas no protocolo de prevenção do presente Plano de Retomada Gradual 

do Trabalho Presencial (PRGTP). As premissas constituem critérios norteadores para 

esta retomada, baseados nos que foram estabelecidos por autoridades médicas e 

sanitárias, e a observância dos mesmos também é fundamental para a referida 

eficácia. 

 

1. Monitoramento epidemiológico: situação epidemiológica estadual 

favorável à retomada do trabalho presencial (tendência de queda no 

número de novos casos, por um período mínimo de 14 dias). 

 

2. Taxa de ocupação de leitos de internação e de leitos de UTI demonstrando 

a existência de capacidade de atendimento da rede hospitalar estadual. 

 

3. Adequação do ambiente de trabalho às recomendações de prevenção à 

Covid-19.  

 

4. Disponibilidade de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e 

EPCs). 

 

5. Possibilidade de ajustes da jornada de trabalho. 

 

 

LEITOS EXCLUSIVOS PARA COVID-195 
REDE PÚBLICA E CONTRATUALIZADOS 

 

TOTAL DE LEITOS  1326 I Ocupados – 393 

 

UTI  281 I Ocupados – 161 

    

  

UTI INTERMEDIÁRIA  51 I Ocupados – 6 

 
LEITOS CLÍNICOS  994 I Ocupados – 226 

    
 

Boletim de Ocupação 

Atualizado em 02 de agosto de 2020 

 
5 Dados do Boletim de Ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19 em Alagoas, atualizados em 02 de agosto 
de 2020. Disponível em: <http://www.alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/>. Acesso em: 03 ago. 2020. 

30% 57% 

12% 23% 

23

% 
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Protocolo de Prevenção 
Diretrizes, estratégias e ações para o retorno seguro, gradual e progressivo às 

atividades presenciais inerentes à Justiça Eleitoral Alagoana. 

 

1. HIGIENE E PROTEÇÃO PESSOAL: 

 

1.1 Higienização das mãos: 

▪ Lavar as mãos com água corrente limpa e sabonete líquido, durante 40 a 60 

segundos, realizando os movimentos recomendados pelas autoridades 

médicas e sanitárias6, representadas nas ilustrações 1 a 12, a seguir: 

  

▪  

 

 
6 Higiene das mãos com água e sabonete - Folha Informativa – Covid-19, da Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), atualizada em 31 de julho de 2020. Disponível em:  
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. 
Acesso em: 02 ago. 2020.  

12 11 10 

9 8 7 

6 5 4 

3 2 1 

Enxugue as mãos com papel toalha descartável. Feche a torneira com papel 

toalha descartável. 

Descarte o papel toalha em lixeira 

com tampa e pedal. 

Esfregue o dorso com a 

palma das mãos. 

Coloque sabão líquido ou espuma 

em quantidade suficiente. 

Molhe as mãos com água. 

Evite encostar-se na pia. 
Esfregue bem as palmas das mãos. 

Lave as palmas com os dedos 

entrelaçados 

Esfregue as pontas dos dedos 

na palma das mãos. 

Limpe o polegar esquerdo com a palma 

da mão direita e vice-versa. 

Esfregue os punhos direito e 

esquerdo. 
Enxágue todo o sabão. 
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▪ Todas as pias para lavagem de mãos devem conter sabonete líquido e papel 

toalha. Os reservatórios devem estar sempre abastecidos. 

 

▪ Caso a pia para lavagem das mãos possua torneira com fechamento por 

contato manual, usar papel toalha descartável para fechá-la. 

 

▪ Sempre secar as mãos com papel toalha descartável. Nunca usar equipamentos 

de secagem de mãos por fluxo de ar. 

 

▪ Descartar o papel toalha utilizado, em lixeira com tampa, com abertura 

acionada por pedal.  

 

▪ Nos banheiros, botões acionadores de 

descarga, maçanetas e fechaduras das 

portas devem ser tocados com papel 

toalha descartável. Lixeiros com tampa, 

acionados por pedal, devem ser 

posicionados dentro dos banheiros e do 

lado externo, próximos às portas dos 

referidos ambientes, para o devido 

descarte do papel toalha utilizado no 

fechamento destas.  

 

▪ Nos locais onde não houver disponibilidade 

de água corrente limpa e sabonete líquido, 

como alternativa à higiene das mãos, usar 

álcool 70% em gel, durante 20 a 30 segundos, 

realizando os movimentos recomendados 

pelas autoridades médicas e sanitárias7. 

 

 
7 Higiene das mãos com álcool em gel - Folha Informativa – Covid-19, da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), atualizada em 31 de julho de 2020. Disponível em:  
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. 
Acesso em: 02 ago. 2020. 

Os movimentos para 

higienização das mãos 

com álcool 70% em gel 

são os mesmos para a 

higienização das mãos 

com água e sabão ou 

sabonete líquido. 

ÁLCOOL 70% EM GEL 
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▪ A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) lançou vídeos instrutivos 

para higienização das mãos com água e sabonete e com álcool 70% em gel8. 

 

▪ Higienizar regularmente as mãos:  

 

▪ quando acessar o ambiente de trabalho, antes do início do expediente;  

▪ antes e após manusear alimentos, utilizar o elevador e o banheiro;  

▪ após tocar superfícies e/ou objetos de uso compartilhado e 

potencialmente contaminados; 

▪ após espirrar ou tossir, tocar em dinheiro e manusear resíduos (lixo); 

▪ antes de colocar a máscara; 

▪ antes a após remover a máscara para descarte e troca. 

 

1.2 Uso de máscaras cirúrgicas descartáveis:   

▪ O acesso às dependências da Justiça Eleitoral Alagoana somente será permitido 
àqueles que estiverem usando máscaras (público interno e externo).  
 

▪ É obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis às autoridades 
eleitorais, servidores e estagiários, em todos os ambientes de trabalho.  

 
▪ O TRE/AL fornecerá estas máscaras às autoridades eleitorais, servidores e 

estagiários, em quantidade suficiente para o uso durante a realização das 
atividades presenciais, nos exercícios 2020 e 20219. 
 

▪ As máscaras devem ser trocadas a cada 2 ou 3 horas, desde que não estejam 
úmidas e/ou sujas. Umidade e/ou sujidade comprometem a funcionalidade. 
Quando úmidas e/ou sujas, as máscaras devem ser imediatamente trocadas, 
mesmo antes de 2 horas de uso10.  

 
▪ Considerando a duração da jornada diária de trabalho e o tempo máximo de 

uso de uma máscara cirúrgica descartável, resta evidente a necessidade de 
trocas destas máscaras durante a referida jornada. 

 
8 Higienização das mãos com água e sabonete. Disponível em: 
<https://m.youtube.com/watch?v=zuhzmFDnBsk>. Acesso em: 25 jul. 2020; Higienização das mãos com álcool 
70% em gel. Disponível em: <https://m.youtube.com/watch?v=omkiVox2EmY>. Acesso em: 25 jul. 2020. 
9 Consoante Art. 5º, I, da Resolução nº 322, de 01/06/2020, CNJ. Disponível em: 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3333>. Acesso em: 31 jul. 2020. 
10 Segundo a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em 08/05/2020, a máscara cirúrgica 
deve ser trocada e descartada quando estiver suja ou úmida. “Atenção: NUNCA se deve tentar realizar a limpeza 
da máscara cirúrgica já utilizada com nenhum tipo de produto. As máscaras cirúrgicas são descartáveis e não 
podem ser limpas ou desinfectadas para uso posterior e quando úmidas, perdem a sua capacidade de filtração.” 
Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-
2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 02 ago. 2020. 
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▪ Antes de colocar a máscara, higienizar as mãos (com água corrente limpa e 
sabonete líquido ou com álcool 70% em gel), seguindo as recomendações 
médicas e sanitárias já mencionadas no subitem 1.1. 
 

▪ As ilustrações abaixo demonstram a colocação, a remoção e o descarte da 
máscara cirúrgica, preconizados pelas autoridades médicas e sanitárias11: 

▪  

 

 

 

 

 

 
11 Como usar uma máscara cirúrgica. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6194:opas-disponibiliza-
em-portugues-novo-guia-da-oms-sobre-mascaras-cirurgicas-e-de-tecido&Itemid=812>. Acesso em: 06 
ago. 2020. 

 

10 
Para o descarte correto, a máscara deve ser colocada em 

sacos plásticos duplos, muito bem fechados. Estes 

devem ser colocados em lixeira identificada/adequada. 

Para remover a máscara, higienize 

primeiramente as mãos. Abaixe a 

cabeça e, sem tocar na frente da 

máscara, remova os elásticos ao 

redor das orelhas, simultaneamente, 

de trás para a frente. 

9 
Para evitar a contaminação da 

máscara, esta não deve ser tocada 

durante seu uso. Mas se isto ocorrer, 

higienize imediatamente as mãos. 

Puxe as bordas superior e inferior da 

máscara e pressione a tira metálica de 

modo a ajustá-la ao formato do nariz.  

Além de cobrir o nariz, a boca e o 

queixo, não deve haver espaços 

entre a máscara e o rosto. 

6 Posicione os elásticos em volta das 

orelhas. 4 

Identifique o lado externo da 

máscara (pregas posicionadas 

para baixo).   

Após higienizar as mãos, identifique 

o topo da máscara (tira metálica para 

ajuste ao nariz). 

1 2 

Segurando os elásticos laterais 

com os dedos, coloque a máscara 

no rosto, cobrindo o nariz, a boca 

e o queixo.  

3 

5 

Se usar óculos de grau, somente os 

posicione após colocar e ajustar a 

máscara ao rosto. 

7 8 

Após o descarte da máscara, as mãos devem ser 

higienizadas. 

As máscaras cirúrgicas são para uso único. Não 

devem ser lavadas com nenhum tipo de produto, 

reutilizadas, nem tampouco compartilhadas. 
Máscaras úmidas devem ser trocadas pois 

perdem a capacidade de filtração. 
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▪ Erros comuns no uso das máscaras comprometem a proteção contra o novo 

coronavírus (SARS-CoV-2): 

 

▪ ajustar apenas um dos elásticos da máscara ao redor de uma das 

orelhas; 

▪ deixar descobertos o nariz e/ou a boca e/ou o queixo; 

▪ usar a máscara apenas no pescoço (abaixo do queixo); 

▪ usar máscara folgada, sem ajustá-la adequadamente ao rosto; 

▪ fazer um “x” com os elásticos da máscara para ajustá-los às orelhas, 

deixando vãos nas laterais; 

▪ tocar ou coçar os olhos, o nariz, o rosto; 

▪ tocar a máscara e em seguida esquecer de higienizar devidamente as 

mãos (a face externa da máscara é uma superfície potencialmente 

contaminada); 

▪ usar a máscara por tempo superior ao recomendado para a troca da 

mesma; 

▪ não descartar a máscara usada, guardando-a no bolso ou na bolsa; 

▪ usar cachecol ou bandanas como máscara; 

▪ compartilhar máscaras; dentre outros. 
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1.3 Uso de protetores faciais (Face Shields): 

 

▪ O acesso às dependências da Justiça Eleitoral Alagoana somente será permitido 
às autoridades eleitorais, servidores e estagiários que estiverem usando 
protetor facial (Face Shield). 
  

▪ É obrigatório o uso de protetores faciais (face 
shields) às autoridades eleitorais, servidores e 
estagiários, em todos os ambientes de trabalho. O 
TRE/AL fornecerá a cada um destes, 02 unidades 
do referido EPI, para o uso durante a realização das 
atividades presenciais, nos exercícios 2020 e 2021.  
 

▪ O protetor facial (face shield) é de uso 
pessoal/individual. Jamais deve ser compartilhado.  
 

▪ Os protetores faciais (face shields) devem ser usados durante todo o 
expediente e removidos apenas após a saída das dependências físicas da Justiça 
Eleitoral Alagoana.  
 

▪ Caso apresentem sujidade, deverão ser removidos, devidamente higienizados 
e recolocados. A higienização dos protetores faciais (face shields) deve ser feita 
com a utilização de álcool 70% (em gel ou líquido) ou através da lavagem com 
água corrente limpa e sabão neutro e secagem com papel toalha descartável. 
 

 
1.4  Uso de gorros e luvas: 

 

▪ O TRE/AL fornecerá gorros (toucas) 
descartáveis às autoridades eleitorais, 
servidores e estagiários, em quantidade 
suficiente para o uso durante a realização das 
atividades presenciais, nos exercícios 2020 e 
2021.  

 
▪ Para colocar o gorro (touca) na cabeça, o cabelo deve estar preso. A colocação 

deste EPI deve começar pela testa, em direção à base da nuca, cobrindo todo 
o cabelo e as orelhas, adaptando-se de modo confortável à cabeça; para a 
retirada, basta puxá-lo pela parte superior central, sem tocar os cabelos12. 
 

 
12 Cartilha: Orientações sobre a colocação e retirada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf>. Acesso em: 12 ago. 
2020. 
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▪ Luvas de procedimentos não cirúrgicos, 
descartáveis, serão fornecidas aos que 
desempenham atividades que exigem o 
uso das mesmas. 
 

▪ Antes de calçar as luvas, pulseiras, anéis 
ou outras joias devem ser previamente 
removidos dos punhos e das mãos, para 
não dificultar este processo de 
colocação, nem tampouco danificar as 
luvas. 
 

▪ O uso destas luvas não substitui a higienização das mãos. Além disso, requer 
atenção e cautela. Nunca se deve tocar o rosto, os olhos, o nariz, a boca, 
quando estiver usando luvas. 
 

▪ Durante a retirada das luvas, evite tocar a face externa das mesmas 
(potencialmente contaminadas). 

    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
▪ As luvas mencionadas jamais devem ser lavadas e reutilizadas. 

 

▪ Para o correto descarte, gorros e luvas devem ser colocados em sacos plásticos 
duplos, muito bem fechados, que deverão ser depositados em lixeira 
identificada, de modo similar ao descarte das máscaras, descrito no subitem 
1.2. 
 

▪ Após retirar e descartar o gorro e as luvas, as mãos devem ser imediatamente 
higienizadas, seguindo as orientações das autoridades médicas e sanitárias, 
descritas no subitem 1.1. 
 

2 

1 
Com as duas mãos enluvadas, segure a parte externa de 

uma das luvas, na região correspondente aos punhos, 

virando-a de dentro para fora e puxando a mesma até as 

pontas dos dedos. 

Uma vez removida a primeira luva, coloque os dedos da 

mão sem luva por dentro do punho da segunda luva, 

virando-a do avesso e puxando a mesma até as pontas 

dos dedos. 
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1.5 Etiqueta respiratória: 

 
▪ Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, com lenço 

descartável ou guardanapo umidificado: 

 

 

 

13  

▪ O antebraço deve ser lavado com água corrente limpa e sabonete 
líquido ou higienizado com álcool 70% em gel, e seco com papel 
toalha descartável; 
 

▪ O papel toalha, o lenço e o guardanapo utilizados devem ser 

descartados em lixeira com tampa e abertura acionada por pedal; 

 

▪ Se tossir ou espirrar usando máscara, esta ficará úmida e 

contaminada, devendo ser imediatamente trocada, seguindo as 

orientações constantes no subitem 1.2. 

 

▪ Para a higiene nasal devem ser utilizados lenços descartáveis. Após a utilização, 

estes devem ser imediatamente descartados e as mãos logo higienizadas, 

conforme recomendações médicas e sanitárias expressas no subitem 1.1. 

 

▪ Evitar coçar os olhos. 

 

▪ Jamais tocar a face, a boca, o nariz e os olhos sem a adequada higienização das 

mãos.  

 

 

 
13 Estudos de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) - USA, utilizando câmeras de alta 
tecnologia e simulações matemáticas, demonstram que a nuvem de gotículas, expelidas com a tosse ou 
espirro de uma pessoa, podem “viajar” distâncias maiores do que até então imaginadas, pois as mesmas são 
tão leves que permanecem por muito mais tempo suspensas no ar. Disponível em: 
<https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2020/04/tosse-espirro-germes-virus-distancia-
distanciamento-isolamento-covid-19-coronavirus>. Acesso em: 12 ago. 2020. 

Consciência preventiva: etiqueta respiratória. Barreiras protetivas ao 

espirrar ou tossir (cotovelo, lenço). 

Dispersão das gotículas expelidas ao 

espirrar ou tossir sem barreiras protetivas 

(lenço, cotovelo). 13 
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2. AMBIENTE DE TRABALHO: 

 

2.1 Distanciamento social: 

 

▪ A aglomeração e a proximidade entre as pessoas 

devem ser evitadas no ambiente de trabalho.  

 

▪ Deve ser obedecida a distância mínima de 2 metros entre as estações de 

trabalho que serão ocupadas por autoridades eleitorais, servidores, estagiários 

e demais colaboradores da Justiça Eleitoral Alagoana. Assim, os ambientes de 

trabalho devem ser organizados de modo a garantir o referido distanciamento, 

podendo permanecer estações vazias entre as ocupadas. Nestes casos, é 

importante demarcar devidamente o distanciamento exigido. 

▪ A ocupação máxima dos ambientes (número máximo de servidores que podem 

ocupar, concomitantemente, um mesmo ambiente de trabalho: auditório, 

gabinete, sala, galpão, etc.) deve ser calculada, respeitando-se o 

distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. 

 

▪ Escalas de trabalho poderão ser elaboradas, contemplando o revezamento por 

turnos e jornadas, de modo a garantir o respeito ao distanciamento mínimo de 

2 metros entre as pessoas. 

 

▪ ara as autoridades eleitorais, servidores, estagiários e demais colaboradores 

que necessitam de acompanhamento, assistência ou cuidados especiais, bem 

como para as atividades que, por sua especificidade, exigem um 

distanciamento inferior a 2 metros entre as pessoas, deverão ser adotadas 

medidas protetivas mais rígidas. 
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▪ Nos locais de atendimento ao público (interno 

ou externo), sujeitos à formação de filas, 

deverão ser demarcados, no piso, pontos de 

distanciamento a serem respeitados ente as 

pessoas, utilizando adesivos ou fitas 

apropriadas (preferencialmente zebradas – nas 

cores amarela e preta, por oferecerem boa 

visualização). Nas filas a distância mínima entre 

as pessoas corresponde a 1,5m (um metro e 

meio)14. 

 

▪ Para tentar evitar formação de filas, aglomeração e proximidade entre as 

pessoas, os atendimentos ao público deverão ser agendados, levando-se em 

consideração um tempo de intervalo entre os mesmos, que poderá ser 

preenchido com eventuais necessidades de extensão de tais atendimentos. 

 

▪ Barreiras físicas devem ser implementadas 

quando não for possível manter a distância 

mínima entre as pessoas 15 . Assim, para os 

atendimentos ao público que, por sua 

especificidade, exigem um distanciamento 

inferior a 2 metros entre as pessoas, deverão 

ser colocadas barreiras transparentes plásticas, 

acrílicas ou vítreas nas estações de trabalho 

(entre o servidor e a pessoa que buscar 

atendimento junto à Justiça Eleitoral de 

Alagoas). 

 

▪ Mesas, balcões e assentos 

também deverão ser 

devidamente demarcados 

para que seja respeitado o 

distanciamento mínimo 

exigido. 

 
14 De acordo com a Portaria Conjunta DVS/COVISA Nº 001/2020, de 31/07/2020, da Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS. Protocolo Sanitário para as atividades do setor produtivo no âmbito de Maceió. ANEXO I, BLOCO 
1, item 11. Disponível em: <http://www.maceio.al.gov.br/wp-
content/uploads/2020/08/pdf/2020/08/Di%C3%A1rio-Oficial-03.08.2020.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2020. 
15 Orientação estabelecida pela Portaria nº 1.565, de 18/06/2020, do Ministério da Saúde, com vistas à 
prevenção, controle e mitigação da transmissão da COVID-19, bem como à promoção da saúde física e mental 
da população brasileira, corroborando as ações para o convívio social seguro e para a retomada segura das 
atividades. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-
262408151>. Acesso em: 25 jul. 2020. 
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2.2 Acesso às dependências da Justiça Eleitoral Alagoana: 

 

▪ Instituir fluxo de circulação de pessoas em sentidos específicos, delimitando 

rotas distintas de entrada e saída, quando a estrutura física do local assim 

permitir. 

 

▪ Kits de tapetes sanitizantes, compostos por um tapete molhado (tapete 1), 

contendo solução específica para a desinfecção dos calçados, e por um tapete 

seco (tapete 2), para a secagem dos mesmos, deverão ser colocados nas portas 

de entrada. Nas saídas, os referidos kits não são necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Totens com dispensador para álcool 70% em gel, acionados por 

pedal, serão disponibilizados para a higienização das mãos nas 

áreas comuns, em locais de fácil acesso, que assegurem o regular 

abastecimento dos mesmos: nas entradas dos prédios, em 

corredores, em áreas próximas aos elevadores (em todos os 

andares do edifício sede da Secretaria do TRE/AL), em áreas 

próximas aos guichês de atendimento ao público, nos ambientes 

destinados à realização de lanches, na recepção da AAMO, na sala 

de Sessões, próximos ao terminal eletrônico do Banco do Brasil e 

ao relógio do ponto. 

 

▪ Cartazes educativos descrevendo, de forma clara e em linguagem simples, as 

técnicas corretas para a higienização das mãos, para a colocação, uso, retirada 

e descarte de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), as regras de etiqueta 

respiratória e distanciamento social, de utilização do elevador e das escadas, 

dentre outras, deverão ser afixados próximos aos mencionados totens e em 

locais de fácil visualização (portarias, banheiros, próximos aos elevadores, etc), 

para corroborar a educação para a prevenção da Covid-19, bem como de outras 

enfermidades. 

 

1 Tapete 

molhado 

2 Tapete 

seco 

E

N

T

R

A

D

A 

Solução de água sanitária (10ml para 5l 

de água) deve ser colocada no tapete 1, 

para a desinfecção da porção inferior dos 

calçados (solado). Em virtude da 

evaporação, esta solução deve ser 

trocada a cada 2 horas. 
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▪ O TRE/AL disponibilizará termômetros para medição/aferição, à distância, da 

temperatura de todas as pessoas que pretendam entrar nos prédios desta 

Justiça Especializada. Um servidor, devidamente paramentado (usando os 

seguintes EPIs: gorro, máscara cirúrgica, protetor facial, luvas e avental) deverá 

ser orientado para a correta realização da referida medição.  

▪ Pessoas que apresentarem temperatura maior ou igual a 37,3oC não terão 

permissão de acesso. Se forem autoridades eleitorais, servidores ou 

colaboradores desta Corte, deverão retornar às suas respectivas residências e 

contactar, por telefone, um dos integrantes da equipe médica da AAMO, que 

lhes fornecerá a orientação necessária, diante do sintoma febril apresentado. 

Caso não integre a mencionada população, receberá a recomendação de se 

dirigir a um serviço de triagem e atendimento especializado em síndromes 

gripais. 

 

2.3 Elevadores e escadas: 

▪ Elevadores são pequenos espaços fechados que proporcionam riscos elevados 

de contaminação por agentes como o coronavírus (SARS-CoV-2), causador da 

Covid-19. Por este motivo, o uso dos elevadores deve ser evitado ao máximo, 

dando-se preferência à utilização das escadas.  

 

▪    Nas situações em que o uso do elevador não 

possa ser evitado, é importante que tal uso seja 

feito de modo racional, com o mínimo possível 

de pessoas (preferencialmente uma pessoa por 

vez), respeitando a regra de distanciamento 

social (2 metros de distância entre as pessoas).  
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▪ Pontos de distanciamento devem ser demarcados no piso, próximo aos 

elevadores, bem como no interior dos mesmos.  

 

▪ Uma vez que o TRE/AL disponibilizará EPIs às autoridades eleitorais, servidores 

e estagiários, e exigirá destes o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis e 

protetores faciais como condição para obter autorização de acesso às 

dependências desta Justiça Especializada, será permitido o uso do elevador 

com no máximo 02 pessoas por vez (desde que estejam saudáveis e usando os 

mencionados EPIs).  

 

▪ Quando 02 (duas) pessoas usarem 

simultaneamente o elevador, recomenda-se: 

que se posicionem nos locais sinalizados no 

piso deste, de frente para as suas paredes e 

de costas uma para a outra; que não 

removam os EPIs de  uso obrigatório no 

ambiente de trabalho; que evitem encostar 

nas paredes da cabine; que evitem 

falar/conversar no interior do elevador; e 

que, na ausência de capas protetoras para 

botoeira de elevador, utilizem papel toalha 

descartável para acionar os botões, jamais 

esquecendo de descartá-lo em lixeira com 

tampa acionada por pedal, bem como de 

higienizar as mãos, assim que sair do elevador. 

 

Totens com dispensador para álcool 70% em gel, acionados por pedal, serão disponibilizados 

para a higienização das mãos, próximos aos elevadores, mas NUNCA dentro dos mesmos. 
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▪ Recomenda-se a aquisição de capas 

plásticas para proteção dos botões de 

acionamento dos elevadores (capas 

protetoras para botoeira de elevador). 

Além da proteção conferida à saúde 

dos usuários, estas capas facilitam a 

desinfecção dos botões do elevador, 

uma área frequentemente tocada.  

 

▪ Conforme mencionado, deve 

ser dada preferência à 

utilização das escadas em 

detrimento ao uso dos 

elevadores, evitando tocar os 

corrimãos*. Assim, quando da 

utilização daquelas, deve-se 

subir ou descer sem pressa, 

usando os EPIs considerados 

obrigatórios, evitando 

conversas e respeitando as 

medidas de distanciamento 

exigidas. 

 

▪ Durante o funcionamento do elevador, o ventilador deste deve estar desligado. 

  

2.4 Aparelhos de ar condicionado:  

 

 

 

 

▪ Com a declaração de pandemia de Covid-19, doença causada 

pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que se propaga pelo ar 

através de gotículas suspensas, é comum o questionamento 

relativo a manter ou não em operação os sistemas de 

climatização de ambientes.  

 

 

*Se precisar tocar o corrimão da escada, usar a mesma mão 

durante todo o percurso e lembrar de não a levar ao rosto, olhos, 

nariz e boca, e jamais esquecer de higienizar as mãos assim que 

concluir o mencionado percurso.  

 

Tipo Janela Split Piso-Teto Split Cassete 
Split High Wall – de parede 
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O uso dos sistemas de climatização de ambientes, especialmente em regiões de clima 

quente, contribui para o conforto térmico e o bem-estar das pessoas em seus ambientes de 

trabalho, corroborando a produtividade. 

No que diz respeito à relação entre o ar condicionado em um ambiente fechado e o risco 

de transmissão da Covid-19, estudos científicos realizados até o momento têm demonstrado que, 

em ambientes fechados, uma pessoa infectada, ao falar sem usar máscara, pode expelir aerossóis 

repletos do novo coronavírus. Neste caso, o ar condicionado prolonga a permanência destes 

aerossóis no ambiente? O que é melhor na situação acima descrita: desligar o equipamento e 

abrir as portas e janelas do ambiente? “Depende” é a resposta dada a estas questões pelo diretor 

de operações da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 

Aquecimento – ABRAVA, o engenheiro civil Leonardo Cozac. Este profissional ressalta que ao 

abrirmos as janelas do escritório ou de casa, passamos a inspirar o ar que está na cidade lá fora, 

situação em que o ar condicionado pode até mesmo ajudar, por filtrar boa parte da sujeira do ar 

que vem da rua e, sobretudo, quando o referido aparelho puder trocar o ar do interior o tempo 

inteiro, dispersando gotículas contendo o novo coronavírus, que por ventura ali existam. 

Entretanto, o mencionado engenheiro adverte que, se o equipamento não for instalado por 

profissional especializado, ou ainda, se não for feita a devida manutenção deste equipamento, o 

mesmo passa a ser um agente complicador, comprometendo significativamente a qualidade do 

ar do ambiente. No que concerne à importância da ventilação natural para dirimir os riscos de 

transmissão da Covid-19, Cozac avisa que esta depende de fatores como a área do ambiente, o 

tamanho das suas janelas para permitir ou não a circulação do ar, o clima externo (se está ou não 

ventando), dentre outros. Destaca que, muitas vezes, mesmo estando o equipamento desligado 

e as portas e janelas do ambiente escancaradas, o ar de fora não consegue adentrar e passar por 

todo o ambiente, permitindo que agentes contaminantes continuem ali, pairando no ar. Por fim, 

este engenheiro enfatiza a importância da adequação do sistema de climatização de ambientes, 

de modo a permitir a renovação do ar (saída do ar interno e entrada doar externo)16. 

 

 

 
16 Entrevista concedida pelo engenheiro civil Leonardo Cozac, diretor de operações da Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento – ABRAVA. Covid-19: O que é pior, um lugar com 
janela aberta ou com ar condicionado? Disponível em: <https://abrava.com.br/covid-19-o-que-e-pior-um-lugar-
com-janela-aberta-ou-com-ar-condicionado-blog-do-uol-entrevista-com-eng-leonardo-cozac/>. Acesso em 21 
ago. 2020. 
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▪ Diante da pandemia de Covid-19, é inequívoca a relevância da implementação 

de ações nas instalações que contenham aparelhos e sistemas de refrigeração 

e climatização, para reduzir o risco de contaminação de pessoas com o vírus 

SARS-CoV-2, por via aérea. 

 

▪ A este respeito, é importante observar a normatização abaixo elencada:  

 

▪ Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, que aprova 

Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos 

procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de 

sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e 

eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para 

garantir a qualidade do ar de interiores e a prevenção de riscos à saúde 

dos ocupantes de ambientes climatizados17;  

 

▪ Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA: Orientação Técnica elaborada sobre 

padrões referenciais de qualidade do ar interior, em ambientes 

climatizados artificialmente de uso público e coletivo18;  

 

▪ Lei nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a manutenção 

de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de 

ambientes19. 

 

▪ À luz da normatização supracitada e dos estudos científicos até então realizados 

a respeito da relação entre a utilização de ar condicionado no ambiente e os 

riscos de transmissão da Covid-19, a AAMO destaca a necessidade de 

adequação dos ambientes de trabalho através da adoção das seguintes 

medidas, em prol da qualidade do ar dos ambientes climatizados de uso 

coletivo e, sobretudo, da saúde, segurança, conforto e bem-estar daqueles que 

permanecerão nestes ambientes durante a jornada de trabalho, corroborando 

a produtividade e a excelência das atividades ali realizadas:      

 

 
17 Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde do Brasil.  
Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3523_28_08_1998.html>. Acesso em: 
20 ago. 2020. 
18 Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Disponível 
em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RE_09_2003_1.pdf/629ee4fe-177e-4a78-8709-
533f78742798?%20version=1.0>. Acesso em: 21 ago. 2020. 
19 Lei nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de 
sistemas de climatização de ambientes. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13589.htm>. Acesso em: 21 ago. 2020. 
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▪ Como forma de dirimir os riscos de contágio e transmissão do 

coronavírus, agente causador da Covid-19, a ventilação natural deve ser 

priorizada nos ambientes de trabalho. Portas e janelas devem 

permanecer abertas, permitindo que o ar natural exterior adentre e 

passe por todo o ambiente laboral, bem como evitando o toque em 

maçanetas e fechaduras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ É importante identificar o tipo de equipamento de ar condicionado 

existente no ambiente de trabalho. Geralmente, os equipamentos sem 

dutos, com insuflação direta no ambiente (tipo SPLIT, por exemplo) não 

permitem a renovação do ar ambiente, mas sim a recirculação do ar 

interno. Para os equipamentos que não proporcionam a renovação do 

ar a alternativa é abrir portas e janelas20. 

 

▪ Especialistas recomendam que não sejam realizadas atividades com a 

permanência de pessoas em ambientes confinados, sem renovação de 

ar de forma natural (portas e janelas abertas) ou mecânica21.  

 

▪ O sistema de climatização do ambiente além de garantir a máxima 

renovação do ar, deve ser mantido sempre limpo. Assim, a frequência 

de inspeções deve ser aumentada, para que seja verificada a 

necessidade de higienização do equipamento, bem como a de 

substituição dos filtros. 

 

 
20 NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/SEI/CIPAF/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA. Utilização dos sistemas de climatização 
em portos, aeroportos e passagens de fronteiras durante a pandemia da COVID-19. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0956043+-
+Nota+T%C3%A9cnica+03_2020+Climatiza%C3%A7%C3%A3o+em+PAF.pdf/a0985e48-a1ed-4254-916b-
07fced4b92f1>. Acesso em: 22 ago. 2020. 
21 Renovação de ar em sistemas de AVAC-R para reduzir o risco de contaminação de pessoas com o vírus SARS-
CoV-2. Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento – ABRAVA. Abril/2020. 
Disponível em: <https://abrava.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RENABRAVA-09-abril-2020.pdf>. Acesso 
em: 23 ago. 2020. 
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▪ No que diz respeito aos filtros do sistema de climatização (filtros grossos, 

médios ou finos), recomenda-se a utilização daqueles com maior eficiência. 

Entretanto, convém ressaltar que a eficiência destes filtros assegura a 

qualidade do ar interior, mas não garante que os mesmos sejam suficientes 

para reter a circulação do vírus SARS-CoV-2 no sistema de AVAC-R e no 

ambiente ocupado pelas pessoas. 

 

▪ Se o uso do ar condicionado não puder ser evitado, as manutenções preventivas 

e corretivas destes equipamentos devem garantir, mediante a emissão de 

certificado, que fora realizada a devida higienização dos sistemas de 

tratamento e de exaustão, encontrando-se tais equipamentos em adequadas 

condições de uso.  

 

▪ Ventiladores não devem ser usados em ambientes 

fechados e compartilhados por pessoas que não vivem na 

mesma casa.  

 

 

 

2.5 Estações de trabalho: 

 

▪ Mesas de trabalho, cadeiras, equipamentos de informática (monitores, CPUs, 

teclados, mouses, notebooks, etc.), materiais de escritório, telefone e demais 

objetos relacionados às estações de trabalho devem ser de uso individual (não 

devem ser compartilhados). 

 

▪ No intuito de diminuir o risco de 

contaminação cruzada, deve-se evitar 

acumular objetos desnecessários sobre as 

bancadas de trabalho. Estes deverão ser 

guardados nas gavetas. Sobre estas 

bancadas devem permanecer apenas os 

objetos essenciais às atividades 

desempenhadas. 

 

▪ As mãos devem ser higienizadas antes e após o manuseio de materiais e 

equipamentos de uso coletivo.  
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2.6 Lanches: 

▪ Deve ser disponibilizado ambiente destinado aos lanches, com pia próxima para 

a higienização das mãos (com água corrente limpa e sabonete líquido), além de 

papel toalha descartável para a secagem das mesmas e lixeira com tampa 

acionada por pedal. As mãos devem ser higienizadas antes e após o lanche, 

mesmo que este seja apenas um cafezinho. 

 

▪ Os ambientes disponibilizados para o lanche devem ser utilizados de forma 

individual, em horários alternados. 

 

▪ Todos os utensílios para o lanche (prato, talheres, etc.) devem ser de uso 

individual dos próprios servidores. Alimentos e utensílios nunca devem ser 

compartilhados. 

 

▪ Havendo venda de lanches no ambiente de trabalho, recomenda-se que esta 

seja realizada, preferencialmente, via WhatsApp e que os lanches sejam 

entregues devidamente embalados. As embalagens devem ser higienizadas. 

 

▪ No intuito de reduzir a circulação de pessoas nas dependências desta Justiça 

Especializada, recomenda-se que entregadores de lanches não tenham acesso 

aos espaços físicos internos da mesma. Aqueles que solicitarem a entrega de 

lanches, deverão buscá-los nas entradas, sem descuidar das medidas de 

prevenção estabelecidas. 

 

 

2.7 Reuniões e Eventos:  

▪ Para evitar aglomerações e 

proximidade entre as pessoas em 

reuniões presenciais, devem ser 

priorizadas as reuniões à distância 

(por videoconferência). 
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▪  Quando as reuniões 

presenciais forem extremamente 

necessárias, deverão ser 

realizadas com número reduzido 

de participantes, salvaguardando 

a distância de 2 metros entre as 

pessoas. É importante ressaltar a 

obrigatoriedade do uso de EPIs 

(máscaras cirúrgicas e protetores 

faciais) pelos participantes. 

 

 

 

▪ Os eventos presenciais permanecerão suspensos, excetuando-se aqueles com 

previsão legal e relacionados ao processo eleitoral vindouro.  Nestes casos, é 

reafirmada a obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas e protetores faciais 

por todos os participantes do evento. 

 

 

2.8 Sessões do Pleno: 

                  

▪ As sessões plenárias devem ser, prioritariamente, realizadas e transmitidas de 

forma remota (por videoconferência). 

 

 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA 

 POR VIDEOCONFERÊNCIA 
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3. Jornada e regime de trabalho: 

 

▪ Apesar de o atual cenário epidemiológico local demonstrar uma estabilização 

na ocupação de leitos e uma redução do número de óbitos por Covid-19 (em 

Alagoas), ainda persiste a situação de pandemia e inexistem vacinas disponíveis 

contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2). Assim, mesmo diante dos 

mencionados avanços, resta evidente que a situação requer cautela e atenção, 

evitando-se a proximidade entre as pessoas e a consequente aglomeração 

desnecessária. Por este motivo, não é possível autorizar a completa retomada 

das atividades presenciais. Esta retomada deve ser feita de forma gradual e 

progressiva, às expensas de avaliações minuciosas e de interpretações 

responsáveis e criteriosas.  

 

▪ Para dirimir os riscos de contágio da Covid-19, em obediência às regras de 

distanciamento social, não há como estabelecer uma jornada mínima de 

trabalho presencial, pois a mesma poderá ser complementada de forma 

remota.  

 

▪ Assim, em atendimento às necessidades de trabalho, ao gestor de cada 

Unidade deste Regional é facultada a organização de sua equipe em turnos e 

escalas de trabalho, contemplando tanto o trabalho presencial, quanto o 

trabalho remoto (à distância). Importante ressaltar a necessidade de um 

intervalo entre os turnos de trabalho, para evitar aglomeração resultante do 

encontro de servidores que trabalham pela manhã com os que trabalham à 

tarde, bem como para que seja realizada a devida limpeza (higienização e 

desinfecção) de todos os ambientes. O referido intervalo deve ter duração de 

tempo suficiente para que se conclua a efetiva limpeza. A AAMO sugere um 

intervalo mínimo de 1 hora e 30 minutos. 

 

 

 

 

▪ O número de servidores que retornarão ao trabalho presencial por Unidade 

deverá respeitar as regras de distanciamento em cada ambiente laboral (2 

metros de distância entre as pessoas).  

 

INTERVALO SUGERIDO ENTRE OS 

TURNOS DE TRABALHO 
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3.1 Relógio de ponto: 

 

▪ Recomenda-se evitar o registro do ponto 

biométrico, para diminuir o risco de 

contágio por superfícies contaminadas. A 

limpeza do leitor biométrico com água e 

produtos químicos, pode danificar o sensor. 

 

 

▪ A AAMO sugere a adoção desta rotina, uma vez que apenas um grupo de 

servidores retornará ao trabalho presencial, permanecendo outro grupo em 

trabalho remoto. Importante destacar que o trabalho que vem sendo 

desenvolvido de forma remota tem demonstrado produtividade significativa 

neste Regional. Ademais, nas Eleições vindouras não será contemplada a 

identificação do eleitor através da biometria, como medida preventiva ao 

contágio/transmissão da Covid-19. 

 

 

 

3.2 Grupos de Risco:  

 

▪ Idosos (com 60 anos ou mais), pessoas de qualquer idade, que apresentam 

comorbidades (doença cardiovascular, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, 

doença pulmonar crônica, doença renal crônica, câncer, doença autoimune, 

obesidade mórbida), gestantes e lactantes podem desenvolver a forma grave 

da Covid-19. Entretanto, a OMS já alertou que qualquer pessoa pode 

desenvolver a forma grave da referida doença. 

 

▪ O Plano de Retomada Gradual do Trabalho Presencial (PRGTP) prevê 

inicialmente o retorno da população jovem sem comorbidades às atividades 

presenciais nesta Justiça Especializada. 

 

▪ Caberá à Assessoria de Assistência Médica e Odontológica (AAMO) avaliar o 

enquadramento de servidor em grupo de risco. 

 

▪ Aos que se enquadrarem em grupos de risco, será mantido o regime de trabalho 

remoto. 
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4. Comportamento: 

 

▪ Cumprimentos com apertos de mão, abraços ou beijos no 

rosto devem ser terminantemente evitados.  

 

▪ É recomendado portar apenas objetos pessoais extremamente necessários 

durante o expediente, evitando adornos como relógios, pulseiras, colares, etc. 

 

▪ O uso de garrafas ou copos (de uso individual) deve ser incentivado. 

 

▪ Servidores não devem transitar pelos corredores, nem tampouco por outras 

Unidades, desnecessariamente. 

 

5. Uso de transportes da Justiça Eleitoral de Alagoas ou a serviço da mesma 

(motoristas e passageiros): 

 

▪ As superfícies dos veículos comumente tocadas devem ser regularmente 

higienizadas (maçanetas, volante, marcha, cintos de segurança, assentos, etc.). 

 

▪ Veículos com bancos em tecido: para evitar que os produtos químicos utilizados 

na higienização sejam aplicados diretamente no tecido, deixando os bancos 

molhados e inviabilizando uso destes, recomenda-se revesti-los com filme 

plástico. Assim, os referidos produtos serão aplicados no plástico. 

 

▪ Motoristas e passageiros devem usar 

máscara e protetor facial (face shield) 

durante todo o deslocamento, bem 

como higienizar as mãos antes e depois 

de entrar no veículo e após sair do 

mesmo. 

 

 

▪ As medidas de distanciamento entre motoristas e passageiros devem ser 

respeitadas. 
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▪ O deslocamento deve ser realizado com as janelas do veículo abertas, 

privilegiando a ventilação natural. Entretanto, nos casos em que o uso do 

sistema de ar condicionado seja considerado necessário, jamais fazê-lo na 

opção de recirculação do ar. Sempre optar pelo uso da tomada de ar externo. 

 

▪ Sempre que for possível, durante a realização dos deslocamentos recomenda-

se manter o mesmo grupo de motorista e passageiro(s), em mesmo automóvel. 

 

▪ Seguem sugestões para a disposição do motorista e do(s) passageiro(s) nos 

veículos22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22  Manual de Diretrizes, Recomendações e Orientações para Retomada e Continuidade das Atividades das 
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Disponível em: <https://sinaenco.com.br/wp-
content/uploads/2020/08/MANUAL-SINAENCO-Diretrizes-para-Retomada-Arquitetura-Engenharia-
Consultiva.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2020. 

M

P1 P2 

M

P1

P2

P3

Legenda: M (motorista); P (passageiro) 
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6. Limpeza e desinfecção de ambientes de trabalho: 

 

 

▪ A limpeza corresponde à remoção de sujeiras, impurezas e microrganismos das 

superfícies. Mas, apesar de remover microrganismos, a limpeza não possui o 

condão de matá-los. A desinfecção, por sua vez, compreende o uso de produtos 

químicos (regularizados perante a ANVISA) capazes de destruir (matar) os 

microrganismos de uma superfície. Assim, é possível perceber que ambos os 

processos corroboram a redução de microrganismos causadores de doenças, 

nas diversas superfícies de um determinado ambiente, diminuindo o risco de 

propagação de infecções23. 

 

▪ Diante das atuais evidências que sugerem que o novo coronavírus (SARS-CoV-

2) pode permanecer viável em superfícies por horas, ou até mesmo durante 

dias (a depender do tipo de material que compõe esta superfície), resta 

evidente que a limpeza e a desinfecção adequadas de ambientes, superfícies e 

objetos são fundamentais para dirimir e limitar os riscos de infecção, 

transmissão e propagação da Covid-19, bem como de outras enfermidades 

respiratórias virais, na retomada do trabalho presencial na Justiça Eleitoral 

Alagoana. 

 

▪ Os processos de limpeza e desinfecção dos ambientes, realizados 

periodicamente, devem ser executados consoante o disposto na Nota Técnica 

ANVISA n. 26/2020 ou em suas atualizações posteriores. 

 

▪ Aos funcionários terceirizados que realizarão as atividades de limpeza e 

desinfecção dos diversos ambientes de trabalho desta Corte, é recomendado o 

uso dos seguintes EPIs, a serem fornecidos pelas empresas contratadas para a 

prestação do referido serviço: 

 

▪ luvas de borracha, de cano longo; 

▪ botas impermeáveis, de cano longo; 

▪ máscara cirúrgica descartável; 

▪ gorro ou touca com elástico (descartável); 

▪ óculos de proteção ou protetor facial (face shield); 

▪ avental. 

 

 
23 NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0976782+-
+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/1cdd5e2f-fda1-4e55-aaa3-8de2d7bb447c>. Acesso em: 23 ago. 2020, 
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▪ Às referidas empresas contratadas compete a orientação e o treinamento dos 

profissionais para a colocação, o uso, a remoção e o descarte adequados dos 

mencionados EPIs, bem como para a execução das atividades de limpeza e 

desinfecção de superfícies, objetos e ambientes de trabalho. 

 

▪ É recomendado que seja designado um profissional terceirizado exclusivo para 

desempenhar as atividades de limpeza e desinfecção por setor onde há 

atendimento e grande circulação do público externo, como forma de prevenção 

à contaminação cruzada. 

 

▪ Em tempos de pandemia de Covid-19, recomendam-se, no mínimo, 04 limpezas 

seguidas de desinfecções diárias nos ambientes de trabalho, sendo a última 

obrigatoriamente realizada após o término do expediente. Este número pode 

aumentar, mas nunca diminuir, a depender da demanda específica de cada 

setor/ambiente, bem como das eventuais intercorrências diárias. 

 

▪ Aos profissionais terceirizados da limpeza deve ser reservado um ambiente 

específico para que os mesmos possam ficar adequadamente acomodados ao 

longo de suas jornadas de trabalho, evitando que os mesmos fiquem circulando 

desnecessariamente nas dependências físicas desta Justiça Especializada. 

 

▪ Uma área específica do referido ambiente deve ser reservada para que estes 

profissionais possam colocar e retirar os EPIs. Locais exclusivos para a correta 

desinfecção e armazenamento, e para o descarte dos EPIs também devem ser 

previstos. Para evitar a contaminação cruzada, os EPIs que não são descartáveis 

devem ser armazenados em local limpo e seco, exclusivos aos mesmos (não 

devem ser guardados juntos de outros materiais).   

 

▪ Para cada setor devem ser reservados produtos e 

instrumentos de limpeza exclusivos. O 

compartilhamento dos mesmos não é permitido, pois 

aumenta o risco de contaminação cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAMO 
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▪ Somente devem ser utilizados produtos liberados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme a Resolução de Diretoria Colegiada - 

RDC n° 350, de 19/03/2020. É importante ressaltar que todos os produtos 

devem atender aos critérios sanitários de qualidade estabelecidos nas normas 

vigentes, e seu uso deve seguir as orientações prescritas pelos fabricantes, 

constantes nos rótulos. 

 

▪ No que diz respeito aos instrumentos, equipamentos e materiais destinados à 

limpeza e desinfecção de superfícies, objetos e ambientes de trabalho, NUNCA 

poderão ser utilizados aqueles que possam proporcionar a dispersão de 

partículas contaminadas no ambiente, tais como: vassouras, espanadores de 

pó, esfregões secos e frascos de spray com propelente. Somente podem ser 

utilizados os frascos de spray de aperto simples. Assim, processos de limpeza 

úmidos devem ser realizados em detrimento aos processos de limpeza a seco. 

 

 

 

 

▪ O álcool etílico 70%, na forma líquida ou em gel, é utilizado para desinfecção de 

superfícies e objetos (pisos, paredes, mesas, cadeiras, macas, mochos, etc.). O 

álcool isopropílico 70% é indicado para a desinfecção de equipamentos 

eletrônicos, somente na forma líquida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Para assegurar a ação dos produtos desinfetantes, é necessário deixá-los em 

contato com as superfícies e objetos por cerca de 5 a 10 minutos, tempo para 

que possa ocorrer a destruição dos agentes causadores de doenças, como vírus 

e bactérias, por exemplo. 
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▪ Alguns produtos podem ser utilizados em substituição ao álcool 70%. São 

exemplos destes: hipoclorito de sódio a 0,1%24, compostos quaternários de 

amônio, compostos fenólicos, dentre outros, desde que possuam aprovação 

pela ANVISA25. 

 

 

▪ Deve ser intensificada a rotina de limpeza e desinfecção das superfícies de 

contato coletivo, como maçanetas, fechaduras, puxadores, interruptores, 

mesas, cadeiras, controles de aparelhos de ar condicionado, banheiros, 

lavabos, torneiras, botões de descarga dos vasos sanitários, corrimãos de 

escadas, elevadores, terminais de pagamento, etc. 

 

 

 

 

 

 

▪ Os corrimãos de escadas deverão ser higienizados 

a cada 1 (uma) hora, utilizando para este processo 

o álcool a 70% ou outro produto recomendado 

pela ANVISA. 

 

 

 

▪ Ambientes onda há maior circulação de pessoas, como portarias, elevadores, 

banheiros e locais de atendimento ao público externo devem ser limpos a cada 

2 horas. 

 

 
24 Concentração recomendada pela OMS, atualizada em 23/04/2020. WHO. Water, sanitation, hygiene and 
waste management for the COVID-19 virus. Technical brief, 23/04/2020. Disponível em: <WHO-2019-NcOV-
IPC_WASH-2020.1-eng.pdf>. acesso em: 13/08/2020. 
25 NOTA TÉCNICA Nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-
4b58-bfa8-64b4c9e5d863>. Acesso em: 13 ago. 2020. 
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▪ Banheiros devem ser limpos sem a presença de usuários. Ambientes de 

trabalho também. Estes devem ainda ser limpos com portas e janelas abertas. 

 

▪ Recomenda-se a confecção de uma planilha para registro e controle da limpeza 

dos ambientes de trabalho. 

 

▪ As estações de trabalho devem ser 

higienizadas com álcool 70%, 

preferencialmente líquido, antes, 

durante e após o expediente. 

 

▪ Cadeiras, longarinas, poltronas e sofás deverão ser revestidos de filme plástico 

(Plast Film), nas áreas em tecido, para possibilitar adequada higienização com 

álcool 70% líquido. Este plástico deverá ser removido e trocado diariamente, 

antes do início do expediente. Se confeccionados com polipropileno, estes 

assentos dispensarão o uso do Plast Film; mas estas não dispensarão a 

higienização com álcool 70% líquido. 

 

▪ Recomenda-se a limpeza diária dos 

filtros dos aparelhos de ar 

condicionado. Após a remoção 

destes filtros, os mesmos devem 

ser lavados com água corrente 

limpa e detergente neutro, com o 

auxílio de uma escova para 

remover as sujidades. 

 

▪ Os elevadores devem ser desligados previamente à realização de sua limpeza e 

desinfecção. Como possuem superfícies metálicas, nas quais o agente causador 

da Covid-19 pode permanecer viável por até 3 (três) dias, o processo de limpeza 

e desinfecção dos elevadores deverá ser realizado no máximo a cada 2 horas. 

No momento da limpeza, é importante prestar atenção no sentido dos 

movimentos realizados. Deve-se sempre fazer movimentos de cima para baixo 

(NUNCA movimentos circulares, de baixo pra cima, tampouco horizontais). 

 

▪ Todos os bebedouros com água em galões ou garrafões devem ser higienizados 

(inclusive os galões e garrafões).  

 

▪ As lixeiras (com tampa acionada por pedal), localizadas em diversos ambientes 

deste Regional, devem ser esvaziadas pelo menos 02 vezes ao dia. O lixo deve 

ser imediatamente descartado em local adequado (bombonas).  

Guia AAMO (0760491)         SEI 0007936-74.2020.6.02.8000 / pg. 97



▪ A AAMO sugere que as lixeiras destinadas ao descarte dos EPIs utilizados sejam 

devidamente identificadas, pois somente desta forma, a estes resíduos, 

considerados potencialmente infectantes, será dada a correta 

destinação/tratamento (à semelhança do lixo contaminado produzido nas 

dependências do serviço de saúde deste Regional). 

 

7. Atendimento médico: 

 

▪ Canais de comunicação entre a AAMO e as 

autoridades eleitorais, servidores e 

estagiários serão disponibilizados, para que 

estes possam ter acesso aos profissionais 

de saúde, na busca de esclarecimentos de 

questões/dúvidas relacionadas à Covid-19, 

bem como a qualquer outra enfermidade, 

sobretudo quando do aparecimento de 

sinais e/ou sintomas daquela. 

 

▪ Os servidores deverão notificar imediatamente o setor de saúde deste Tribunal 

(AAMO), a respeito de suspeita ou confirmação de caso de Covid-19, inclusive 

quando tal suspeita ou confirmação estiver relacionada a dependente legal, 

agregado ou a qualquer outra pessoa com quem resida ou mantenha contato 

diário/frequente. 

 

▪ Quaisquer outras intercorrências ou questões de saúde deverão ser informadas 

à AAMO antes de ocorrer o atendimento presencial (sempre deverá ser feito 

contato com a equipe médica da AAMO previamente ao atendimento 

presencial, para que os profissionais de saúde possam avaliar a demanda e 

realizar uma triagem de casos). Devidamente triados, os casos poderão ser 

atendidos presencialmente nas dependências da AAMO ou encaminhados para 

consulta online ou presencial em serviços de saúde especializados, localizados 

fora do Tribunal. 

 

▪ A telemedicina (consultas remotas/online) terá prioridade em relação aos 

atendimentos presenciais. 

 

▪ No que diz respeito às perícias médicas presenciais, estas deverão ser 

suspensas até que sejam restabelecidas as condições mínimas que garantam a 

integridade, a segurança, a qualidade de vida e a saúde dos médicos peritos e 

dos periciados. Aplica-se a mesma conduta à realização de exames periódicos. 
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▪ Convém ressaltar que os casos complexos serão encaminhados a serviços de 

saúde de maior resolutividade. 

 

▪ Antes do retorno às atividades presenciais, a AAMO realizará videoconferência 

para orientar os que fazem esta Justiça Especializada, quanto às medidas 

protetivas/preventivas constantes neste Plano de Retomada Gradual do 

Trabalho Presencial (PRGTP).  

 

7.1 Casos suspeitos: 

 

▪ Servidor que apresentar sintomatologia sugestiva de Covid-19 deverá 

contactar um dos médicos da AAMO por um dos canais de comunicação 

disponibilizados. A equipe médica deste Tribunal prestará as devidas 

orientações ao mencionado servidor, que terá seu estado de saúde monitorado 

pela AAMO, permanecendo em trabalho remoto por período suficiente até que 

seja excluída a possibilidade de infecção, mitigando-se os riscos de contágio 

entre servidores. 

 

7.2 Casos confirmados: 

 

▪ Casos confirmados de Covid-19 deverão ser notificados à AAMO, que fará o 

devido monitoramento dos mesmos, promovendo as orientações necessárias 

ao restabelecimento da saúde dos servidores. Estes ficarão afastados por 

licença médica para tratamento de saúde, por período suficiente até a cura da 

doença, para que não haja risco de contágio entre servidores. 

 

8. Atendimento odontológico: 

 

▪ A cirurgiã-dentista desta Corte também poderá ser contactada através dos 

canais de comunicação, para orientar os servidores nas questões envolvendo a 

saúde bucal.  

 

▪ Apenas os atendimentos odontológicos de 

urgência/emergência serão realizados, uma 

vez que estes configuram uma atividade de 

alto risco de contágio/transmissão da 

Covid-19.  
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▪ O alto risco de contágio/transmissão da Covid-

19 decorre da elevada carga viral encontrada 

nas vias aéreas superiores dos pacientes que se 

encontram infectados; das gotículas e dos 

aerossóis gerados durante a realização dos 

procedimentos odontológicos, que aumentam 

o risco de exposição aos materiais biológicos; e 

pela grande proximidade entre o dentista e o 

paciente. Assim, considerando que ainda 

persiste o cenário de enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, tais procedimentos 

deverão ser evitados. 
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Considerações Finais 

 
À luz das diretrizes estabelecidas pelas autoridades médicas e sanitárias 

mundiais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e, sobretudo, corroborando 

o compromisso do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas com a segurança, saúde e 

integridade dos que fazem esta Justiça especializada, a Assessoria de Assistência 

Médica e Odontológica (AAMO) elaborou o presente Plano de Retomada Gradual do 

Trabalho Presencial (PRGTP) no âmbito desta Corte. 

Considerando que o novo coronavírus continua circulando por aí e que ainda 

não há vacina disponível para proteger a população, tampouco tratamento específico 

para combater este inimigo invisível, a AAMO não mediu esforços para planejar um 

retorno gradual, sistemático, responsável e seguro às atividades presenciais.  

O material científico pesquisado e a normatização consultada foram analisados 

de forma criteriosa, aplicando todas as medidas ora preconizadas à realidade desta 

Justiça Eleitoral, sem desconsiderar a importância do monitoramento da situação 

epidemiológica que se apresenta na capital e nos diversos municípios alagoanos.   

Ciente de que não há “risco zero”, esta Assessoria ressalta que é imprescindível 

avaliar de modo contínuo e minucioso a situação presente e o contexto local, 

identificando os riscos existentes e selecionando as medidas adequadas à redução dos 

mesmos.  

O presente Plano de Retomada Gradual do Trabalho Presencial (PRGTP), 

pensado e descrito com riqueza de detalhes, prevê inicialmente ações educativas, 

análise e adequação dos diversos ambientes de trabalho da Justiça Eleitoral de Alagoas 

(capital e interior), além do planejamento, aquisição e distribuição de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIs) e dos demais instrumentos e materiais necessários à 

prevenção da Covid-19. Rotinas de trabalho e comportamentos também foram 

descritos no referido Plano.  

A AAMO recomenda que primeiramente retornem às atividades presenciais 

propriamente ditas, servidores com menos de 60 anos de idade, que não integram o 

grupo de risco para desenvolver a forma grave da Covid-19.  

Situações peculiares, por ventura não contempladas neste documento, deverão 

ser apresentadas para uma detida análise individual e ulterior elaboração de medidas 

adequadas a tais situações. 
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pessoas com o vírus SARS-CoV-2. Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, 
Ventilação e Aquecimento – ABRAVA. Abril/2020. Disponível em: 
<https://abrava.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RENABRAVA-09-abril-2020.pdf>. 
Acesso em: 23 ago. 2020. 
 
Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RE_09_2003_1.pdf/629ee4fe-
177e-4a78-8709-533f78742798?%20version=1.0>. Acesso em: 21 ago. 2020. 
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PROCESSO : 0007936-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Possibilidade. Aquisição. Suprimento de Fundos.

 

Parecer nº 1641 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração, Despacho GSAD - 0760490, para manifestação
acerca da possibilidade de utilização de Suprimentos de
Fundos para a aquisição dos itens relacionados pela Seção de
Instrução de Contratações (0760181), em acréscimo à relação
inicialmente informada pela AAMO, Despacho AAMO -
 0758039, já analisada por esta Assessoria, por meio
do Parecer nº 1623 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0758938).

Complementando as considerações já expostas no
citado Parecer, além do valor máximo a ser gasto por item de
natureza funcional da despesa e a aderência às disposições
contidas na Resolução TRE/AL nº 16.004/2019, resta-nos
afastar se os produtos a serem adquiridos são classificados
como bens permanentes (artigo 9º), o que não se observa para
os materiais elencados pela SEIC.

Desta forma, observadas a forma de aplicação e
prestação de contas, entendemos como possíveis as
aquisições dos itens constantes da planilha elaborada pela
SEIC (0760181), por meio dos suprimentos de fundo
constantes dos procedimentos Sei nº 0007702-
92.2020.6.02.8000 e nº 0007664-80.2020.6.02.8000.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 11/09/2020, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 11/09/2020, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760631 e o código CRC 74CDAFF8.

0007936-74.2020.6.02.8000 0760631v5

Parecer 1641 (0760631)         SEI 0007936-74.2020.6.02.8000 / pg. 107



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em complemento ao despacho SEIC

evento 0760184, fizemos cotação para o Item 21 em Papel A3,
ou seja 420x297mm, diferente da especificação final
demonstrada pela tabela sealmox evento 0759688, e por nós
repetida na nossa evento 0760181, para que não haja
equívoco no trabalho dos supridos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/09/2020, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760809 e o código CRC EC2B222D.

0007936-74.2020.6.02.8000 0760809v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Com os esclarecimentos adicionais da SEIC

(doc. 0760809) e as considerações da ACAGE (doc. 0760631),
devolvo os autos aos Srs. Supridos, pedindo especial atenção
para a aquisição dos EPIs e a contratação dos serviços de
desinfecção dos ambientes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2020, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760928 e o código CRC CD607F26.

0007936-74.2020.6.02.8000 0760928v1

Despacho GSAD 0760928         SEI 0007936-74.2020.6.02.8000 / pg. 109



Planilha1

Página 1

CLASSIFICA
ÇÃO DO

MATERIAL
DE

CONSUMO

ITENS DESCRIÇÃO ESTOQUE

QTDE NECESSÁRIA PARA
AQUISIÇÃO E

ATENDIMENTO IMEDIATO
ÀS UNIDADES ELEITORAIS
FRENTE À RETOMADA (SF)

COTAÇÃO
UNIDADE

ESTIMATIVA
TOTAL

CONSUMO
– LIMPEZA

E
PRODUÇÃ

O DE
HIGIENIZA

ÇÃO

1

Dispenser para álcool em
gel e sabonete líquido, em
plástico ABS, com suporte

de parede e
reservatório, acionamento por

meio da tecla aperte com
limite cursor, com visor

transparente que permite a
visualização do conteúdo,

facilitando o abastecimento.
Acompanha parafusos e

buchas. Capacidade mínima de
800ml e máxima de 1litro.
Nas cores preta ou branca.

NÃO 10UNID

41,37 413,70

2

Dispensador para papel toalha
bobina com alavanca -

MEDINDO aproximadamente:
altura 380mm, largura 300mm

e profundida 190mm, para
utilização com papéis toalha
bobina branco, MÍN. 20 cm x
200 metros com sistema de

corte, com sistema de abertura
e fechamento com chave,

utilizando materiais de alta
resistência. Material do

dispensador tipo E-DBAL
caixa de papelão com 01(uma)

unidade de embalagem de
embarque, com tampa na cor

Cristal (Transparente),
dispensador Branco Cristal

fumê ABS, buchas e parafusos
(incluídos). GARANTIA de
1(um)ano, da marca Exaccta

ou
equivalente como referência.

NÃO 10UNID

214,46 2.144,60

3

Tapete Sanitizante produzido
em vinil (PVC), formato
38x58cm, borda vedante,

espessura de 10mm,
antiderrapante e antichama.

Cor cinza ou preta. Dimensões:
70cm x 1m

NÃO 55UNID

55,96 3.077,80

4

Tapete capacho (secante)
produzido em vinil (PVC),

formato 1,5mx1m, espessura
de 10mm, antiderrapante e

antichama. Cor cinza ou preta.
Dimensões: 1,5m x 1m

NÃO 55UNID

128,20 7.051,00

5

DETERGENTE LÍQUIDO
PARA LOUÇAS

BIODEGRADÁVEL,
acondicionado em frascos de

500ml, neutro, testado
dermatologicamente.

Embalagem com o registro do
fabricante ou importador e
número do lote. Validade

mínima de
18 meses

NÃO 500 unid

2,31 1.155,00

6 Cloro (Hipoclorito de Sódio
12%) 5L

NÃO 200 unid 24,75 4.950,00

7

Válvula/gatilho em
polipropileno, na cor branca

ou preta 28/410 P/
Borrifador/pulveriz. com

haste
(canudo) pacote c/100 Und

NÃO
500unid. Ou 5 pacotes com

100unid.

1,90 950,00

8

KIT  MOP +BALDE
 COM ESPREMEDOR COM

PRESSÃO, PARA MOP
ÚMIDO CONVENCIONAL

OU PLANO,
divisória interna dos dois

baldes, , cantos arredondados,
clips de fixação

- amarelo, vol mín 30l para
cada água
- 2 águas

NÃO 42unid

83,90 3.523,80
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9

Álcool etílico hidratado líquido
70% INPM líquido FRASCO
1L, embalados em caixa de

papelão com mín. 12unid. Val.
Mín. 12 meses,
registro no MS.

NÃO 600 litros

6,53 3.918,00

10

Rolo Bobina Plastico De Filme
Pvc Transparente 28cm X 300

Metros- linha refil-
Medidas:Comprimento: 300

metrosLargura: 28cm
espessura:
0,009mm

NÃO 150 unid

19,95 2.992,50

11 PILHA ALCALINA (AAA).
Apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades, certificação do

Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade

Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de

menor impacto ambiental em
relação aos seus similares;

acondicionados em embalagem
individual adequada, com o
menor volume possível, que

utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima

proteção durante o transporte e o
armazenamento; que os bens não
contenham substâncias perigosas

em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS

(Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio

(Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio
(Cd), bifenil- polibromados

(PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs);

NÃO 280 UNID 4,49 1.257,20

12 Fitas demarcadoras de
distanciamento social (fita

demarcação solo, cor zebrada
amarela/preta.

Confeccionada em plástico
vinílico, com adesivo de

borracha, Medidas: 48 mm x
30 m

100 UNID 18,50 1850,00

TOTAL 33.283,60

CONSUMO – 
DIVULGAÇÃO

20

Material educativo impresso em tinta
colorida (posters, folders, etc), EM 
PAPEL COUCHÉ LISO fosco ou 
brilhante, tamanho A3 e tamanho 
mínimo 54cm X 74cm; Arte a ser
enviada com a NE.

NÃO 120 unid

CONSUMO –
SINALIZAÇÃO

VISUAL
21

Vinil adesivo autocolante, tam. 
18cmx18cm, com impressão digital, 
para identificação de lixeiras tipo 
LIXO/ RESÍDUO 
INFECTANTE/CONTAMINANTE.
Pacotes com 100 unid.

NÃO
300 unid. Ou 3 pacotes com 100

unid.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
 
A Secretaria de Administração, por meio de Despacho

(0760490), remete estes autos para ciência das medidas que, em
caráter excepcional, compõem o rol de providências relacionadas às
aquisições para a retomada do expediente presencial no âmbito desta
Corte.

Conforme oportunamente destaca o subscritor, “... a
retomada das atividades, porém, não depende apenas das referidas
aquisições, pois há um conjunto de medidas indicadas no Plano de
Retomada Gradual do Trabalho Presencial, elaborado pela AAMO
(doc. 0760491), que enumera as seguintes premissas:

A colaboração de todos é essencial para a
eficácia das ações, estratégias e rotinas
previstas no protocolo de prevenção do
presente Plano de Retomada Gradual do
Trabalho Presencial (PRGTP). As premissas
constituem critérios norteadores para esta
retomada, baseados nos que foram
estabelecidos por autoridades médicas e
sanitárias, e a observância dos mesmos
também é fundamental para a referida
eficácia.
1. Monitoramento epidemiológico: situação
epidemiológica estadual favorável à retomada
do trabalho presencial (tendência de queda no
número de novos casos, por um período
mínimo de 14 dias).
2. Taxa de ocupação de leitos de internação e
de leitos de UTI demonstrando a existência de
capacidade de atendimento da rede hospitalar
estadual.
3. Adequação do ambiente de trabalho às
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recomendações de prevenção à Covid-19.
4. Disponibilidade de equipamentos de
proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs).
5. Possibilidade de ajustes da jornada de
trabalho.”.

 

Demais disso, e para todos os efeitos, o expediente
ressalva ainda que, “... não obstante a lista de serviços apontados
para a adequação, algumas medidas adicionais se fazem urgentes:

a) contratação de serviço técnico profissional
para emissão de laudo de segurança para o
armazenamento de material inflamável (álcool
em gel e álcool líquido 70%) no Galpão
indicado para locação (PA 0007869-
12.2020.6.02.8000);
b) contratação de serviço técnico profissional
para emissão de laudo para atender à
recomendação da AAMO enumerada no
Despacho 0754519:
Quanto ao uso dos aparelhos de ar
condicionado, esta Assessoria solicita que seja
realizada avaliação dos referidos aparelhos em
seus respectivos ambientes, por
bioengenheiro, profissional especializado e
capacitado a emitir laudo a respeito da
indicação do uso dos mencionados
equipamentos.
c) contratação de empresa especializada em
desinfecção de ambientes (Edifiício-sede,
anexos, Fórum da Capital e cartórios do
interior), até que se possa concluir a
contratação objeto do PA 0006100-
66.2020.6.02.8000 (pode-se adotar por
parâmetro o preço por metro quadrado,
devendo ser avaliada a possibilidade de
contratação local, considerando o rol de
unidades que deverão ser desinfectadas);
d) locação de empilhadeira com operador para
a recepção do material de proteção objeto de
doação a ser utilizado nas eleições (sugere-se a
aferição de preço diário em quantidade a ser
informada pela SEALMOX).”.
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A seguir, a Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, por
meio de Parecer (0760631), expõe, no essencial, o que segue:

 

“Complementando as considerações já
expostas no citado Parecer, além do valor
máximo a ser gasto por item de natureza
funcional da despesa e a aderência às
disposições contidas na Resolução TRE/AL
nº 16.004/2019, resta-nos afastar se os
produtos a serem adquiridos são classificados
como bens permanentes (artigo 9º), o que não
se observa para os materiais elencados pela
SEIC.
Desta forma, observadas a forma de aplicação
e prestação de contas, entendemos como
possíveis as aquisições dos itens constantes da
planilha elaborada pela SEIC (0760181), por
meio dos suprimentos de fundo constantes
dos procedimentos Sei nº 0007702-
92.2020.6.02.8000 e nº 0007664-
80.2020.6.02.8000.”.

 

Uma vez ciente da satisfatória evolução e da regularidade
inerente à instrução processual, bem como da proficiente atuação
das unidades que, segundo os registros, estão diretamente
envolvidas na melhor solução para a mais breve retomada da
normalidade dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral de Alagoas,
determino o retorno dos autos à Secretaria de Administração para o
seu regular procedimento.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/09/2020, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761885 e o código CRC 1791676D.

0007936-74.2020.6.02.8000 0761885v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
Atesto ciência acerca das ponderações apostas no

Despacho GSAD 0760490.
 
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração, para continuidade dos feitos e, direcione-se,
também, o processo, à Presidência, para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/09/2020, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0762128 e o código CRC 4804DB7E.

0007936-74.2020.6.02.8000 0762128v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
Acerca da planilha de evento 0760181, retorno os

autos à COMAP para, por intermédio da SEALMOX e da SEIC
(se necessário, ouvindo a AAMO), reavaliar a descrição de
itens em atenção a ponderações do Sr. Suprido, que nos
solicitou, por telefone, vários esclarecimentos, especialmente
as dimensões do tapete sanitizante, vindo a indicar
referenciais disponíveis no mercado local conforme segue:

a) Tapete Sanitizante Duo Liso 100cm x 70 cm,
fabricado pela Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes
Eireli. - preço unitário R$ 134,90 (dadas as dimensões,
deverão ser adquiridos 6 unidades desse padrão);

b) Tapete Sanitizante Duo Liso 78cm x 50 cm,
fabricado pela Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes
Eireli. - preço unitário R$ 72,90 (para aquisição das unidades
residuais definidas na Planilha 0761645, itso é 49 unidades);

c) Quanto aos itens gráficos (20 e 21), deve-se
conferir a pesquisa apenas com o quantitativo citado posto
que os montantes demandados para as eleições podem
distorcer a cotação. Portanto, deve-se promover a pesquisa
das 120 impressões em papel adesivo tamanho A3, ou outro,
caso a AAMO oriente de maneira diversa.

d) Acrescentar ainda os itens gráficos abaixo
(modelos anexos):

d.1) sinalizadores de piso (distanciamento) em
adesivo zebrado tamanho 20x30, no quantitativo de 320
unidades (a cotação pode ser feita em metros);

d.2) sinalizadores de elevadores, de 32x50, 15
unidades.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2020, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0762323 e o código CRC 3075A485.

0007936-74.2020.6.02.8000 0762323v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho evento 0762323, no

sentido de precificar os itens informados, refizemos a
pesquisa diante a dificuldade do suprido, bem como
complementamos com os novos itens, onde chegamos a
planilha:
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Há de se considerar que os ajustes foram já
considerando as alterações dos Itens 04 e 05 da planilha (
Tapetes simples para DUO), com relação ao material gráfico,
não fora considerado o custo de matriz para pequenas
quantidades, em razão disso esclarecemos juntos aos
fornecedores e reajustamos os valores bem como
acrescentamos o Item 24 e por fim com relação ao Item 23 (
Fita demarcadora) ajustamos em razão do material ser
emborrachado o que também influencia na sua precificação.

Lembramos, como já fora dito, que os valores são
estimativos, sem garantias de estoques, palavras dos
fornecedores, em razão da flutuabilidade do tipo de material e
consideramos na tabela acima valores unitários.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/09/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0762628 e o código CRC DF52C1F5.

0007936-74.2020.6.02.8000 0762628v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
Devolvo os autos aos Senhores Supridos, à SAPEV

e à SMR, para continuidade das ações, observando os novos
referenciais de preços indicados pela SEIC (doc. 0762628).

Solicito que sejam providenciados os itens gráficos
mencionados.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2020, às 22:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0762819 e o código CRC C72B9D36.

0007936-74.2020.6.02.8000 0762819v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em complemento ao nosso despacho

evento 0762628, ajusto a informação no tocante ao novo
Item d.1) sinalizadores de piso (distanciamento) em adesivo
zebrado tamanho 20x30, no quantitativo de 320 unidades (a
cotação pode ser feita em metros); uma vez explicado, via
telefone com vossa senhoria, tratar-se de 20x30 cm e assim :

 

d.1)

sinalizadores de piso
(distanciamento) em adesivo
zebrado tamanho 20x30cm,
no quantitativo de 320
unidades (a cotação pode ser
feita em metros);

320
unid.

R$
3,20

Consultadas as
empresas:
Printcapas,
Arts Gráfica e
Gráfica
Mascarenhas.

Ressaltamos que da mesma forma que as outras
planilhas, utilizamos de cotações existentes em procedimentos em
trâmite, bem como em consultas locais e via telefone para a
formação de preços, dada a urgência que o caso requer e que
demandaria tempo mínimo para formalização de propostas distintas
para cada item, com o intuito de subsidiar o trabalho dos supridos. E
que a valoração refere-se a peças unitárias.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/09/2020, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0763217 e o código CRC 3BF3DE38.

0007936-74.2020.6.02.8000 0763217v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
Remeto os autos ao Suprido Fernando Antonio

Pimentel de Barros, para que, tendo em vista a informação de
que o servidor Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, para o
qual fora aberto suprimento para igual finalidade, foi afastado
por motivo de saúde, informe os itens de consumo e de
serviço adquiridos/contratados até o momento e
correspondentes saldos aptos à execução.

Em paralelo, à Senhora Coordenadora de Material e
Patrimônio e à Senhora Chefe da SEAMOX para, de posse das
informações prestadas pelo suprido, consolidar as
necessidades de aquisição remenascentes, devendo avaliar a
melhor forma de suprir a demanda, inclusive a proposição de
compra emergencial no mercado local, em autos específicos
para cada item restante. Observar que se trata de aquisição no
regime da Lei nº 13.979/2020.

De igual forma, ao Sr, Chefe da Seção de
Manutenção e Reparos para:

a) imediata remessa do suprimento de fundos
aberto em nome do servidor Audeir Medeiros para
cancelamento, com as devidas justificativas;

b) inventariar as necessidades de contratação
pendentes e proceder da forma acima recomendada, a saber:
propor tantas quantas forem necessárias as contratrações
emergenciais no regime da Lei nº 13.979/2020, para execução
imediata (desde já).

Em face do possível prejuízo às ações programadas
(especialmente no âmbito das contratações de manutenção e
adequação do Pleno), submeto os presentes autos ao
conhecimento superior do Sr. Diretor-Geral e da Senhora
Assessora Especial da Presidência.
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Atenciosamente/Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/09/2020, às 21:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0763969 e o código CRC 55E12378.

0007936-74.2020.6.02.8000 0763969v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
Tomo ciência das informações constantes do

Despacho GSAD 0763969, ao tempo em que faço retornar o
feito ao Sr. Secretário da Administração, para a continuidade
da sua tramitação, com a urgência que o caso requer,
inclusive com a imediata substitução do servidor Audeir
Medeiros de Aguiar Peixoto, de maneira que seja evitada a
solução de continuidade no procedimento. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/09/2020, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764163 e o código CRC B67F95A0.

0007936-74.2020.6.02.8000 0764163v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
Sigam os autos à SMR, para imediato cumprimento

do Despacho GDG 0764163.
Em paralelo, à COMAP, para recomendar o servidor

Neilton Souza Silva Junior a ativar o cartão corpórativo
emitido em seu nome, para apoio às ações em curso,
considerando o afastamento do servidor Audeir Medeiros.

Em paralelo, devolvo o feito ao Sr. Diretor-Geral,
pedindo vênia para sugerir que seja ouvida a ACAGE acerca
da viabilidade de reforço da concessão do Suprimento de
Fundos em nome do servidor Fernando Antonio Pimentel de
Barros, como forma de suprir a deficiência anunciada, uma
vez que essa alternativa parece ser a mais célere no momento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764351 e o código CRC 30A47E92.

0007936-74.2020.6.02.8000 0764351v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
Considerando o Despacho SAD 0764351, faço

encaminhar o feito à Assessoria de Contas e
Acompanhamento da Gestão, com a solicitação de que sja
feita a análise indicada no último parágrafo do referido
expediente. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/09/2020, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764394 e o código CRC 4632D559.

0007936-74.2020.6.02.8000 0764394v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
 
 
À SEALMOX, para atendimento do Despacho

GSAD 0763969, cujos itens que restam ser adquiridos por
este Regional, salvo engano, são os de número 7 e 10, da
planilha constante do evento 0761645.

 
Informo, ainda, que o senhor Secretário de

Administração, por mensagem eletrônica, ressaltou a
necessidade de compra da fita demarcadora na cor amarela,
0764478, para marcação das cadeiras que não poderão ser
utilizadas, conforme plano de retomada, elaborado pela
AAMO, 0764477, portanto sendo necessária a quantificação
deste item para todo o Regional.

 
Ressalto, por fim, que caso ainda hajam itens a

serem adquiridos que não constem na planilha acima, que os
mesmos sejam informados neste momento, com a urgência
que o caso requer.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/09/2020, às 06:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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▪ Nos locais de atendimento ao público (interno 

ou externo), sujeitos à formação de filas, 

deverão ser demarcados, no piso, pontos de 

distanciamento a serem respeitados ente as 

pessoas, utilizando adesivos ou fitas 

apropriadas (preferencialmente zebradas – nas 

cores amarela e preta, por oferecerem boa 

visualização). Nas filas a distância mínima entre 

as pessoas corresponde a 1,5m (um metro e 

meio)14. 

 

▪ Para tentar evitar formação de filas, aglomeração e proximidade entre as 

pessoas, os atendimentos ao público deverão ser agendados, levando-se em 

consideração um tempo de intervalo entre os mesmos, que poderá ser 

preenchido com eventuais necessidades de extensão de tais atendimentos. 

 

▪ Barreiras físicas devem ser implementadas 

quando não for possível manter a distância 

mínima entre as pessoas 15 . Assim, para os 

atendimentos ao público que, por sua 

especificidade, exigem um distanciamento 

inferior a 2 metros entre as pessoas, deverão 

ser colocadas barreiras transparentes plásticas, 

acrílicas ou vítreas nas estações de trabalho 

(entre o servidor e a pessoa que buscar 

atendimento junto à Justiça Eleitoral de 

Alagoas). 

 

▪ Mesas, balcões e assentos 

também deverão ser 

devidamente demarcados 

para que seja respeitado o 

distanciamento mínimo 

exigido. 

 
14 De acordo com a Portaria Conjunta DVS/COVISA Nº 001/2020, de 31/07/2020, da Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS. Protocolo Sanitário para as atividades do setor produtivo no âmbito de Maceió. ANEXO I, BLOCO 
1, item 11. Disponível em: <http://www.maceio.al.gov.br/wp-
content/uploads/2020/08/pdf/2020/08/Di%C3%A1rio-Oficial-03.08.2020.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2020. 
15 Orientação estabelecida pela Portaria nº 1.565, de 18/06/2020, do Ministério da Saúde, com vistas à 
prevenção, controle e mitigação da transmissão da COVID-19, bem como à promoção da saúde física e mental 
da população brasileira, corroborando as ações para o convívio social seguro e para a retomada segura das 
atividades. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-
262408151>. Acesso em: 25 jul. 2020. 
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PROCESSO : 0007936-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Despesa. Suprimento de Fundos.

 

Parecer nº 1673 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Os autos foram enviados pela Diretoria-Geral,

Despacho GDG - 0764351, solicitando a análise da sugestão
indicada pelo Senhor Secretário de Administração em seu
Despacho SAD - 0764351.

Em paralelo, devolvo o feito ao Sr.
Diretor-Geral, pedindo vênia para sugerir
que seja ouvida a ACAGE acerca da
viabilidade de reforço da concessão do
Suprimento de Fundos em nome do
servidor Fernando Antonio Pimentel de
Barros, como forma de suprir a
deficiência anunciada, uma vez que essa
alternativa parece ser a mais célere no
momento.

Em análise, diante do avançado estágio que se
encontra o Suprimento de Fundos já concedido ao servidor
Fernando Antônio Pimentel de Barrros, Procedimento Sei
nº 0007702-92.2020.6.02.8000, entendemos, s.m.j, não existir
amparo legal para emissão de portaria que vise complementar
valor de Suprimento de Fundos, que já foi concecido,
disponibilizado recurso e iniciada a sua aplicação, de acordo
com seu ato de concessão.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 17/09/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 17/09/2020, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764691 e o código CRC F8834F1C.

0007936-74.2020.6.02.8000 0764691v6
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SUPRIMENTO DE FUNDOS

ITENS DESCRIÇÃO ESTOQUE
QTDE  PARA
AQUISIÇÃO

COTAÇÃO
UNIDADE

TOTAL

1
Válvula/gatilho em 
polipropileno, na cor branca 
ou preta 28/410 P/ Borrifador/
pulveriz. com haste
(canudo) pacote c/100 Und 
OU ITEM 2

NÃO 500unid. Ou 5 
pacotes com
100unid.

1,90 950,00

2 Frasco plástico com 
válvula/gatilho em 
polipropileno, na cor branca 
ou preta 28/410 P/ Borrifador/
pulveriz. com haste
(canudo). Capacidade 500ml.

NÃO 300 unid. 7,90 2.370,00

3 Rolo Bobina Plastico De 
Filme Pvc Transparente 28cm 
X 300 Metros- linha refil- 
Medidas:Comprimento: 300 
metrosLargura: 28cm 
espessura:
0,009mm

NÃO 150 unid 19,95 2.992,50

4 Fitas demarcadoras de 
distanciamento social (fita 
demarcação solo, cor zebrada 
amarela/preta.
Confeccionada em plástico 
vinílico, com adesivo de 
borracha, Medidas: 48 mm x 
30 m

NÃO 100 unid 18,50 1.850,00

5 Fitas demarcadoras de 
distanciamento social (fita 
demarcação, cor amarela), em 
material plástico.
Medidas: 48 mm x 30 m

NÃO 100 unid 18,50 1.850,00
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CONSUMO  –
DIVULGAÇÃO 6

Material  educativo  impresso  em  tinta
colorida  (posters,  folders,  etc),  EM
PAPEL  COUCHÉ  LISO  fosco  ou
brilhante, tamanho A3.

      NÃO
120 unid

CONSUMO  –
DIVULGAÇÃO

7 Material  educativo  impresso  em  tinta
colorida  (posters,  folders,  etc),  EM
PAPEL COUCHÉ LISO fosco, tamanho
mínimo 54cm X 74cm.

      

     NÃO

  

120 unid

CONSUMO  –
SINALIZAÇÃO
VISUAL

8

Vinil  adesivo  autocolante,  tam.
18cmx18cm,  com  impressão  digital,
para identificação de lixeiras tipo LIXO/
RESÍDUO
INFECTANTE/CONTAMINANTE.
Pacotes com 100 unid.

     NÃO
300 unid. Ou   
3  pacotes  com
100 unid.

Anexo PLANILHA SUPRIMENTO DE FUNDOS (0764789)         SEI 0007936-74.2020.6.02.8000 / pg. 136



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
 
 
Senhora Coordenadora,
 
Segue planilha com a sugestão dos itens restantes

a serem adquiridos. Evento SEI! 0764789.
Ressalto que acrescentei o frasco com válvula para

o caso de não ser encontrada no mercado o item 1, válvula.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764792 e o código CRC 70B41FA0.

0007936-74.2020.6.02.8000 0764792v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
À Secretaria da Administração, para ciência do

Parecer 1673 (0764691), da Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/09/2020, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764804 e o código CRC 9D8829A3.

0007936-74.2020.6.02.8000 0764804v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6762 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Ao tomar conhecimento do teor do Despacho

GSAD 0763969, necessário se faz esclarecer que o
mencionado afastamento ocorreu por orientação médica,
sendo, no entanto, permitida a este servidor a continuidade de
trabalho remoto, até que saiam os resultados dos exames
solicitados.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 21:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765387 e o código CRC 701F4150.

0007936-74.2020.6.02.8000 0765387v2
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a Informação 6762 (doc. 0765387),

penso ter perdido o objeto, salvo entendimento médico
contrário, as proposições veiculadas no Despacho
SAD 0764351.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/09/2020, às 21:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765389 e o código CRC 0239E52B.

0007936-74.2020.6.02.8000 0765389v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
 
Ciente do que registrou o Senhor Secretário de

Administração no parágrafo final do Despacho 0763969, bem como
da tramitação subsequente do feito.

Devolvam-se, com isso, os autos à Secretaria de
Administração.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 18/09/2020, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765684 e o código CRC 4C88A8DE.

0007936-74.2020.6.02.8000 0765684v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.

 

Ciente do Despacho 0763969, o Senhor Secretário de
Administração.

Devolvam-se os autos à Secretaria de Administração,
para a continuidade da sua tramitação.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/09/2020, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765833 e o código CRC FBF76B84.

0007936-74.2020.6.02.8000 0765833v1

Despacho GDG 0765833         SEI 0007936-74.2020.6.02.8000 / pg. 142



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em virtude de reunião realizada, hoje pela manhã,

passo a informar os dados necessários para embasamento da
decisão a ser tomada, pela Presidência deste Regional, com
relação à retomada dos trabalhos presenciais:

 
1) Totens - Procedimento SEI nº 0007275-

95.2020.6.02.8000 - embora o prazo de entrega seja até o dia
21/09/2020, a empresa contratada prontificou-se a entregar 
até hoje, 18/09/2020;

 
2) Acrílicos - Procedimento SEI nº 0006909-

56.2020.6.02.8000 - a contratada acertou a entrega para hoje,
18/09/2020, após a realização dos ajustes solicitados;

 
3) Máscaras e Face Shields - Procedimento SEI nº

0007415-32.2020.6.02.8000 - as máscaras estão prometidas
para hoje, 18/09/2020, e os face shields para segunda-feira,
21/09/2020.

 
4) Material adquirido por suprimento de fundos -

faltam ser comprados os itens constantes da planilha,
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evento 0764789, cuja compra será realizada hoje à tarde pelo
servidor suprido.

 
Caso o recebimento destes itens sejam realizados

com sucesso, no prazo máximo estipulado acima, 21/09/2020,
faremos as entregas para todo o estado, por meio da SAPEV,
que deve precisar do mesmo tempo em que realizou a entrega
da primeira parte do material adquirido, 2 a 3 dias.

 
Sendo o que tínhamos a informar, coloco-me à

disposição para dirimir eventuais dúvidas.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/09/2020, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765984 e o código CRC 90EE13E1.

0007936-74.2020.6.02.8000 0765984v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
Submeto a informação da Sra. Coordenadora de

Material e Patrimônio, veiculada no Despacho
COMAP 0765984, ao conhecimento superior do Sr. Diretor-
Geral e da Sra. Assessora Especial da Presidência, para efeito
de subsidiar tomada de decisão sobre a retomada das
atividades presenciais.

Destaco que com a Informação 6762, do servidor
Audeir Medeiros (doc. 0765387), as ações que demandam
contratação de serviços (manutenções diversas, adequação do
Pleno, laudos de especialistas) poderão seguir sem maiores
percalços. 

Em paralelo, devolvo os autos à SEALMOX/COMAP,
para acompanhar a finalização das entregas e programar,
junto com a SAPEV, a respectiva distribuição.

Seguem os autos também à SMR e ao Suprido
Audeir Medeiros, para que providenciem as contratações
necessárias ao regular retorno às atividades ou, se for o caso,
justificar as razões para não as realizar.

Por fim, ao Suprido Fernando Barros, no que
respeita às aquisições em curso com uso do adiantamento
aberto em seu nome.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766235 e o código CRC 3293C276.

0007936-74.2020.6.02.8000 0766235v1
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