
PROTOCOLO
SANITÁRIO COVID-19

GARANTA SEGURANÇA PARA AS ATIVIDADES DA SUA
SERVENTIA

Veja a seguir como sua serventia pode garantir um
ambiente seguro para colaboradores e usuários.

Apoio



A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de
2020 que o surto da doença causada pelo novo coronavírus SARS-

CoV-2, a COVID-19, constitui uma emergência de saúde pública de
importância internacional, o mais alto nível de alerta da Organização,

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de
março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma
pandemia.

Algumas secretarias de saúde anteciparam-se na organização de
ações preventivas para o seu enfrentamento, em parcerias com os
demais setores, onde foram criados os Protocolos Sanitários para o
enfrentamento da COVID-19.

A ABC CERT ciente da necessidade de aplicação desses Protocolos
Sanitários, criou a “Auditoria de Conformidade” para apoiar as
serventias nessa exigência de adequação conforme orientação
estabelecida pelos órgãos competentes.

Ambiente Seguro
Como surgiu essa necessidade?



Auditoria de
Conformidade
Como garantir um ambiente
seguro?

A ABC CERT desenvolveu uma sistemática de auditoria que tem como
base o Protocolo Sanitário ABC CERT que foi customizado
especialmente para atender as serventias.

Esse protocolo determina requisitos que abrangem 6 dimensões (social,
higiene pessoal, limpeza e higienização dos ambientes, comunicação,

monitoramento das condições de saúde e atendimento legal -
compliance) assim como requisitos específicos por ambientes, tendo
em vista sua aplicabilidade para colaboradores, usuários e partes
interessadas.

A serventia interessada receberá um guia prático para aplicar esses
requisitos antes da auditoria de conformidade.



É a forma que a ABC CERT tem como garantir que a
serventia se submeteu a uma auditoria de conformidade e
que ela atendeu a 100% dos requisitos auditados. Dessa
forma será emitido o atestado Selo Ambiente Seguro –
COVID.

Caso a empresa não atinja 100% nessa auditoria, deverá
apresentar um plano de ação para demonstrar como serão
eliminadas as causas e efeitos das não conformidades
constatadas, que será avaliado e validado para emissão do
atestado.

Pensando em segurança, nenhum requisito deve ser
esquecido ou desprezado, precisamos garantir a
integridade dos colaboradores, usuários e demais partes
interessadas.

O que é o Atestado de
Conformidade ?



Nosso Processo
Como é o processo, desde a solicitação de proposta até a
emissão do atestado de conformidade

PROPOSTA
COMERCIAL

Aprovada a proposta, a
serventia recebe o guia
para as devidas
adequações dos
ambientes e atividades.

AUDITORIA DE
CONFORMIDADE

Realizada auditoria de
conformidade (remota)

para verificar
atendimentos dos
requisitos do protocolo
sanitário ABC CERT.

PLANO DE AÇÃO
CORRETIVA

Para o caso de
requisitos não
atendidos, deve ser
documentada e
apresentada ação
corretiva para validação.

EMISSÃO DO
ATESTADO

Atingindo 100% dos
requisitos, o atestado de
conformidade é emitido
para a devida
publicação, com
validade de 1 ano.

AUDITORIA DE
ACOMPANHAMENTO

Uma auditoria de
acompanhamento será
realizada após 6 meses
ou se ocorrer alteração
no protocolo sanitário
ABC CERT.



NOSSO DIFERENCIAL

PROTOCOLO
PRÓPRIO

AUDITORIAS
REMOTAS

ATESTADO
DIGITAL

CANAL DE
DENÚNCIA

Preparamos um protocolo
sanitário que atende as
recomendações dos
principais órgãos de

enfrentamento a COVID-

19. 

O distanciamento vale
para todos, portanto
nossas auditorias são

realizadas remotamente
por sistema de vídeo-

conferência.

O atestado de
conformidade é emitido
digitalmente e pode ser
verificado por QR-Code

em nosso site.

Não basta auditar, é
preciso também monitorar,
por isso abrimos um canal

de denúncia anônima
exclusivo para as partes

interessadas.



O QUE NOSSOS CLIENTES ESTÃO DIZENDO

DRA. CAROLINE FELIZ SARRAF FERRI
Titular 1º Registro de Imóveis de Londrina/PR

"Na semana passada o time da qualidade da nossa equipe tomou conhecimento da auditoria de
conformidade do protocolo sanitário “Covid-19” da ABC CERT. Todos se sentiram desafiados a demonstrar
que a nossa serventia cumpria rigorosamente os mais altos níveis de cuidados aferidos e simplesmente me
comunicaram que teríamos “controle externo” em 24 horas! Pode? 24 horas? E foi assim, participamos de
uma rigorosa auditoria (por vídeo, é claro) com 70 itens, na qual obtivemos 100% de conformidade. Porém,

o melhor de tudo sempre é o que aprendemos: temos enraizado na nossa cultura que somos capazes, mas
que sempre devemos evoluir. Saímos da auditoria com mil ideias de complementações das nossas rotinas
e especialmente cientes de que, mais do que nunca, devemos dar o exemplo em todos os critérios.
Agradeço imensamente à ABC CERT e a todos do dream team do #1rilondrina por mais esta realização em
prol de valores genuínos, especialmente respeito, excelência e verdade!."



O QUE NOSSOS CLIENTES ESTÃO DIZENDO

Oficiala Registradora
Cartório Poxoréu/MT e Cartório Barra do Garças/MT

DRA. MARIA APARECIDA PACHECO

"Quero colocar em evidência a relevância do processo de Certificação referente ao cumprimento de protocolos sanitários durante o período de pandemia que
estamos vivenciando, em especial com relação aos Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças/MT e Poxoréu/MT, pois respondo por
estas delegações e estou à frente na gestão. Em março do corrente ano, fomos surpreendidos com a pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2 (COVID 19), sendo que
no primeiro momento, levou ao completo fechamento dos serviços extrajudiciais, e impulsionou a implementação do uso das centrais eletrônicas estadual e
nacionais, e o uso de plataformas e/ou canais digitais para atendimento remoto. Todavia, ainda assim foi preciso repensar o ambiente de trabalho para colaboradores,
para casos em os usuários necessitam comparecer nos cartórios, bem como considerar perspectivas de futuro em relação à abertura do atendimento amplo ao
público de forma presencial, que é tendência o seu acontecimento de forma gradual. Ambos os Cartórios pelos quais respondo, já haviam realizado diversas
adequações, disponibilização de produtos para assepsia (álcool gel, líquido, desinfecção de ambientes, etc...), não obstante, ainda não se tinha a segurança se
estávamos aplicando todas as medidas sanitárias necessárias e de forma correta ou se havia necessidade de aplicação de outras medidas sanitárias para prevenção
de infecção. Conforme impressão relatada pelo Escrevente Autorizado, Elielson Augusto Bortolanza, que acompanhou o processo de auditoria no Cartório de 1º Ofício
de Poxoréu, a auditoria para a ‘certificação de ambiente seguro’ possibilitou a validação e/ou correção dos protocolos que vinham sendo aplicados, bem como a
sistematização dos processos e medidas adotados. Segundo a Escrevente Autorizada, Veronica Cruvinel Valadão, que acompanhou o processo de auditoria no
Cartório de Barra do Garças, a auditoria realizada pela ABC CERT, é rigorosa e criteriosa com medidas sanitárias adotadas no combate a Covid-19, cuja auditoria veio
para avaliar, validar, corrigir e sistematizar os processos internos e externos promovidos até então.  Bianchin, afirma ainda que, passar pela certificação deve ser
compreendido como um passo fundamental e inerente ao papel do registrador,  sendo mais um fator de segurança  na gestão dos riscos que a pandemia oferece à
continuidade dos nossos serviços,  classificados como essenciais, e que portanto, não podem ser interrompidos, conforme diretriz do Provimento 95/2020 da
Corregedoria Nacional de Justiça-CNJ".



Garanta a segurança de seus colaboradores
e usuários, faça parte das serventias

engajadas no enfrentamento a COVID-19
SOLICITE-NOS UMA PROPOSTA

Apoio



ENDEREÇO
Rua Luiz Bagnol, n.º 1-26 – Chácara das Flores
CEP: 17013-070 - Bauru / SP

contato@abccert.com.br

E-MAIL

TELEFONE
(14) 99871-8973

Contato
Como nos achar

ABCCERT.COM.BR

https://www.instagram.com/abccert/
https://www.linkedin.com/company/abccert
https://www.facebook.com/abccert.certificadora/
https://abccert.com.br/

