
 

 
 

 

ATO GP Nº 12/2021 
Dispõe sobre nova etapa do Sistema 
Gradual de Retorno às Atividades 
Presenciais e dá outras providências. 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES, no uso de 

suas atribuições,   

CONSIDERANDO a flexibilização das regras de isolamento e de 

distanciamento social; 

CONSIDERANDO a necessidade de normalização do 

funcionamento do TCESP, visando ao retorno gradual das suas atividades 

presenciais, tendo em vista os reflexos do Plano Nacional de Imunização 

contra a COVID-19; 

CONSIDERANDO a fundamental importância da vacinação para a 

redução de riscos relacionados à COVID-19, contribuindo assim para a 

preservação da saúde de membros, servidores, estagiários, terceirizados, 

agentes públicos, advogados e usuários em geral dos serviços do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, 

RESOLVE: 

DA JORNADA DE TRABALHO PRESENCIAL 
 

Artigo 1º - Para ingresso nas dependências do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, os membros e servidores deverão encaminhar, por 

sistema próprio, comprovante de vacinação ou relatório médico justificado que 

comprove o óbice à imunização, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

publicação deste Ato no DOE. 

§ 1º - A vacinação a ser comprovada deverá observar o cronograma 

vacinal instituído pelos órgãos competentes. 



 

 
 

§ 2º - A chefia imediata do servidor deverá atestar a entrega do 

respectivo comprovante de vacinação, via sistema, para fins de registro. 

§ 3º - O relatório médico justificado será submetido, 

automaticamente, ao exame técnico da Diretoria de Saúde e Assistência Social 

(DASAS), com resposta do resultado da análise à Presidência, no caso de 

membro, ou à chefia imediata, no caso de servidor, em até 5 (cinco) dias úteis. 

Artigo 2º - Os servidores que não demonstrarem terem se 

submetido à vacinação, nem apresentarem relatório médico justificado apto a 

demonstrar o óbice à imunização, ficarão impedidos de cumprir jornada de 

trabalho presencial, sendo-lhes atribuída falta injustificada, observado o limite 

legal, sem prejuízo da apuração de eventual infração funcional administrativa. 

§ 1º – A chefia imediata do servidor deverá informar ao dirigente do 

Órgão Superior, por via hierárquica, a falta de demonstração da vacinação ou 

do óbice à imunização, bem assim as demais ocorrências verificadas, para a 

adoção das providências cabíveis e registros pertinentes junto ao 

Departamento Geral de Administração (DGA). 

§ 2º - O DGA deverá encaminhar à Presidência, quinzenalmente, 

relatório consolidado de ocorrências informadas. 

Artigo 3º - As disposições deste Ato aplicam-se, no que couber, aos 

estagiários e pessoal cedido por outros órgãos e entidades. 

Artigo 4º - Os terceirizados que prestam serviço nas dependências 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deverão encaminhar a 

documentação necessária ao DGA, que realizará o acompanhamento da 

apresentação dos comprovantes de vacinação e dos relatórios médicos 

justificados. 

Artigo 5º - Mantém-se o dever de observância das regras de 

segurança à saúde e dos protocolos de enfrentamento à COVID-19 

estabelecidos e amplamente divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 

 

 



 

 
 

DAS FISCALIZAÇÕES “IN LOCO” 
 

Artigo 6º - Serão retomadas gradualmente as fiscalizações “in loco”, 

a partir da segunda quinzena de outubro, salvo recrudescimento da pandemia, 

cabendo à Secretaria-Diretoria Geral (SDG) elaborar a respectiva programação 

de atividades, observadas todas as cautelas e medidas de segurança 

necessárias. 

DO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO TCE-SP 

Artigo 7º - A partir de 13 de outubro, para acesso às dependências 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na Capital e nas Unidades 

Regionais, pelo público em geral, deverá ser apresentado comprovante de 

vacinação contra a COVID-19, observados ainda os requisitos estabelecidos no 

artigo 2º do Ato GP nº 11/2021. 

§ 1º - A vacinação a ser comprovada corresponderá ao cronograma 

vacinal previsto. 

§ 2º - O ingresso de pessoas com óbice à imunização dar-se-á 

mediante apresentação de relatório médico justificado. 

Artigo 8º - A apresentação do comprovante vacinal ou do relatório 

médico por ocasião do primeiro ingresso em prédio do Tribunal de Contas, 

poderá, mediante consentimento do interessado, ser registrado em controle de 

acesso, dispensando-se a comprovação nos ingressos subsequentes na 

mesma edificação. 

Artigo 9º - As administrações da Sede e Unidades Regionais 

deverão sinalizar, nas respectivas portarias ou recepções, que o ingresso nos 

prédios do Tribunal de Contas está sujeito ao controle estabelecido neste Ato. 

Artigo 10 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se. 

 

São Paulo, 30 de setembro de 2021. 

 
CRISTIANA DE CASTRO MORAES 
              PRESIDENTE 


