
Decreto Municipal nº 32.461 (Salvador, BA) –
define o Protocolo Setorial da Construção Civil .

02/06/2020



O Decreto (Art. 7º) definiu o protocolo para a
atividade de construção civil, que deve ser
observado a partir do dia 03/06/2020.
Além de observar as determinações do protocolo
geral à todas as atividades econômicas, o
Construtor deve:
• Limitar a utilização dos elevadores fechados

a 1 pessoa por vez, além do operador;
• Evitadar reuniões em grupos e, quando

necessário, faze-las ao ar livre;
• Retirar bancos com muitos assentos para

evitar aglomerações;
• Restringir a entrada e circulação de pessoas

que não trabalham no canteiro, inclusive de
fornecedores de materiais;
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• Todas as ferramentas e equipamentos de uso
manual devem ser limpos, antes e durante os
trabalhos;

• Adotar o “ponto por exceção” (ou seja, registrar o
ponto somente quando houver situação
excepcional), na forma da lei (art. 74, §4º,
CLT), para evitar aglomeração de pessoas, ;

• -preferencialmente, substituir os relógios
biométricos por cartões de ponto ou outras
tecnologias que não necessitem do contato com
as mãos;
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Para imóveis já habitados devem ser observados:

• Obras em imóveis habitados, quando integrem um
condomínio, deve ser previamente aprovado pelo
síndico;

• Se houver morador dos grupos de risco no imóvel não
serão permitidas obras na área interna;

• Obras em áreas comuns ou externas são permitidas,
limitada a presença de 15 trabalhadores e em áreas
internas com permissão máxima de 02 trabalhadores a
cada 100m² do imóvel;

• A área de execução dos serviços deve ser delimitada,
com distanciamento 1,5m para entre as pessoas;
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• Os serviços devem ser escalonados para reduzir a
presença simultânea de operários na obra;

• O acesso de fornecedores deve ser reduzido,
permanecendo apenas o tempo necessário para a
entrega dos produtos;

• Materiais para a realização das obras devem ser
armazenado sem locais externos às áreas estritamente
residenciais;

• Os resíduos das obras (bota fora) devem ser totalmente
descartados no intervalo máximo de 02 dias;

• Ao final do turno de trabalho as áreas sob intervenção
ou que tiverem sido atingidas por resíduos das obras
devem ser devidamente higienizadas.
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