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PLANO DE RETOMADA ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA  
 

 
Este é um documento norteador para retomada dos serviços produtivos e da 

convive ̂ncia social no Município de Uruçuca-BA, face a ̀ pandemia do Covide-19. As propostas 

apresentadas são fruto de estudos técnicos, buscando correlac ̧ão com as boas pra ́ticas 

nacionais e internacionais de cada setor produtivo, e de acordo com as orientações sanitárias 

e recomendações do Governo do Estado da Bahia.  

A diretriz principal deste documento é estabelecer segurança nas tomadas de decisão 

do poder executivo municipal, quanto ao retorno das atividades econômicas municipais, 

diante do impacto econômico causado pela pandemia do coronavi ́rus e sua alta taxa de 

contaminac ̧ão que pode ser comparado no setor produtivo a efeito gerado por guerras de 

grandes proporc ̧ões. 

No objetivo de planejar a retomada econômica gradual do Município e garantir a 

adaptação da população à nova normalidade, o presente Plano agrega critérios econômicos 

e de saúde pública, assegurando a tomada de decisão de forma responsável e coordenada.  

Para tanto, os pilares de construção do Plano de Retomada Econômica de Uruçuca 

são: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

O município tem em seu território o distrito de Serra Grande que dista em 42 Km 

de sua sede, e com diferentes  dinâmicas econômicas e de taxas de contaminação da COVID-

19. Assim a retomada da economia municipal foi setorizada, em setor 1 Uruçuca sede e setor 

2 Serra Grande, com fases específicas a cada setor.  

Incorporamos ao texto dados atuais de sua elaboração, embora a alta velocidade de 

contaminação do Corona vírus faz com que estes dados sejam a todo o tempo monitorados 

e ajustados e que podem alterar as fases ou interromper para garantia da saúde da população. 
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1. Caracterização Municipal 
 

Município: Uruçuca 

Estado: Bahia 

Macroregião: Sul da Bahia  

Distrito: Serra Grande 

Microrregião de Saúde: Ilhéus 

Tipo de Gestão: 

Prefeito Municipal: Moacyr Leite Junior 

Vice prefeito: Marcelo Dantas 

 
 

Originária do Povoado Água Preta do Mucambo, assim chamado por possuir águas 

escuras, Uruçuca, município do Estado da Bahia, possui 392 Km2, inserida em uma região de 

mata atlântica,  tem cortando seu Território duas APAs (Área de Proteção Ambiental)  - 

APA Itacaré Serra Grande e APA da Lagoa Encantada e o Parque Estadual da Serra do 

Conduru, onde estudos do Jardim Botânico de Nova Iorque e CEPLAC identificaram a maior 

biodiversidade do mundo em composição arbórea em 1.000 m2. 

A cidade possui altitude de 102 metros, clima úmido, com regime de chuvas 

abundantes (SEI, 2013). 

Uruçuca, de acordo com IBGE (2010) tem 19.837 habitantes. A maior parte da 

população vive na zona urbana, 15.779 e o restante na zona rural, 4.058.  

Tem uma economia em crescimento, com PIB – Produto Interno Bruto de R$ 

157.453.000,00 e PIB Per Capita de R$ 7.155,00. A proximidade de Ilhéus e Itabuna faz com 

que estes passem a ser um campo de trabalho qualificado e faz de Uruçuca um pouco de 

cidade dormitório. 

Dentre as atividades econômicas desenvolvidas temos a agropecuária, indústria e o 

comércio/serviços.  Conforme dados da SEI (2016c), o setor de maior representatividade na 

economia é o de Comércio/serviços com 72%, em seguida vem a agropecuária com 18,4% e 

Indústria com 9,6%.  

Com base nos dados da SEI (2016d), Uruçuca possui 7 indústrias de transformação, 

4 empresas de construção civil, 106 estabelecimentos comerciais, 42 de prestação de 

serviços, 2 empresas públicas e 79 estabelecimentos de agropecuária, extração vegetal, caça 

e pesca. Hoje o município se destaca pelo número de  MEI’s (Micro Empreendedor Individual) 

que em 2020 somam 1074 MEIs com um crescimento anual de aproximadamente 14%,  
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cadastrados como: comércio varejista, fabricação de artigos de carpintaria, comércio de 

alimentos, prestação de serviço automotivo, de engenharia, bares, restaurante e muitos 

empreendedores sociais (Receita Federal, 2020). 

Empresas Optantes pelo Simples Nacional em Uruçuca, em Junho de 2020 somam 

um total de 1.468, e um crescimento médio anual  nos últimos 3 anos de aproximadamente 

9% (Receita Federal, 2020). 

Na agricultura apresenta uma lavoura permanente de  tem o cacau (amêndoa) como 

seu produto principal, seguido de banana e palmito, produção de pimenta-do-reino, maracujá, 

dendê, coco da baía, borracha e outroas frutíferas em menor quantidade (IBGE, 2015).  

A lavoura temporária de Uruçuca é composta por abacaxi, cana-de-açúcar, milho em 

grão e mandioca. (IBGE, 2015a). 

A cidade possui 466 estabelecimentos de agricultura familiar, com 1230 pessoas 

ocupadas nessa atividade e cinco assentamentos, Assentamento Vavá, Assentamento São José 

e São Jorge, Assentamento Brasil, Assentamento Terra Viva e Assentamento Rochedo (MDA, 

2015).  

A Vila de Serra - distrito de Uruçuca, localizada na BA 001 entre os municípios de 

Ilhéus e Itacaré possui grande potencial turístico (Turismo de Base Comunitária, Ecoturismo, 

de Aventura, T. Rural e de Experiência). Hoje dispõe de pousadas, hotéis, restaurantes e 

outros equipamentos turísticos de excelente qualidade. Local tranqüilo, onde a natureza foi 

extremamente generosa, com rios, cachoeiras, belas praias e uma grande reserva de Mata 

Atlântica,. Estas características da região, tem proporcionado desde sua implantação um 

turismo com o diferencial da sustentabilidade, ecológico e com potencial de base comunitária. 

O potencial agrícola com foco na agricultura orgânica e o cacau cabruca são carro 

chefe na gastronomia que se fortalece e transforma-se em um segmento turístico crescente 

em Serra Grande (produção associada ao turismo). 

A cultura e tradição do jangadeiro é ainda preservada e pulsante nas águas belíssimas 

de nossa querida Serra Grande. Grupos de capoeira são manifestações sempre presentes no 

nosso acervo cultural. O São Pedro é comemorado em toda a sua religiosidade mas também 

nas tradições do forró e das quadrilhas caipiras. 

Segundo informações do IBGE (2015d), Uruçuca possui 93 instituições de ensino, 

sendo que 44 são da Pré-escola, 46 de Ensino Fundamental e 4 de Ensino Médio, 01 de Ensino 

superior. 

No que se refere a estrutura de saúde Uruçuca apresenta um Sistema de Saúde 

voltado a Atenção Básica, com política de prevenção e promoção a saúde bem definidas, e 

atendimento a situações de média e alta complexidade. Infelizmente Uruçuca não possui um 
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PLANO DE RETOMADA ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA  

 
 

Este é um documento norteador para retomada dos serviços produtivos e da 

convivência social no Município de Uruçuca-BA, face à pandemia do Covide-19. As 

propostas apresentadas são fruto de estudos técnicos, buscando correlação com as 

boas práticas nacionais e internacionais de cada setor produtivo, e de acordo com as 

orientações sanitárias e recomendações do Governo do Estado da Bahia.  

A diretriz principal deste documento é estabelecer segurança nas tomadas de 

decisão do poder executivo municipal, quanto ao retorno das atividades econômicas 

municipais, diante do impacto econômico causado pela pandemia do coronavírus e 

sua alta taxa de contaminação que pode ser comparado no setor produtivo a efeito 

gerado por guerras de grandes proporções. 

No objetivo de planejar a retomada econômica gradual do Município e garantir 

a adaptação da população à nova normalidade, o presente Plano agrega critérios 

econômicos e de saúde pública, assegurando a tomada de decisão de forma 

responsável e coordenada.  

Para tanto, os pilares de construção do Plano de Retomada Econômica de 

Uruçuca são: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O município tem em seu território o distrito de Serra Grande que dista em 42 

Km de sua sede, e com diferentes  dinâmicas econômicas e de taxas de 

contaminação da COVID-19. Assim a retomada da economia municipal foi 

setorizada, em setor 1 Uruçuca sede e setor 2 Serra Grande, com fases específicas 

a cada setor.  

Incorporamos ao texto dados atuais de sua elaboração, embora a alta 

velocidade de contaminação do Corona vírus faz com que estes dados sejam a todo 
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o tempo monitorados e ajustados e que podem alterar as fases ou interromper para 

garantia da saúde da população. 

 

1. Caracterização Municipal 
 

Município: Uruçuca 

Estado: Bahia 

Macrorregião: Sul da Bahia  

Distrito: Serra Grande 

Microrregião de Saúde: Ilhéus 

Prefeito Municipal: Moacyr Leite Junior 

Vice prefeito: Marcelo Dantas 

 
Originária do Povoado Água Preta do Mucambo, assim chamado por possuir 

águas escuras, Uruçuca, município do Estado da Bahia, possui 392 Km2, inserida em 

uma região de mata atlântica,  tem cortando seu Território duas APAs (Área de 

Proteção Ambiental)  - APA Itacaré Serra Grande e APA da Lagoa Encantada e o 

Parque Estadual da Serra do Conduru, onde estudos do Jardim Botânico de Nova 

Iorque e CEPLAC identificaram a maior biodiversidade do mundo em composição 

arbórea em 1.000 m2. 

A cidade possui altitude de 102 metros, clima úmido, com regime de chuvas 

abundantes (SEI, 2013). 

Uruçuca, de acordo com IBGE (2010) tem 19.837 habitantes. A maior parte 

da população vive na zona urbana, 15.779 e o restante na zona rural, 4.058.  

Tem uma economia em crescimento, com PIB – Produto Interno Bruto de R$ 

157.453.000,00 e PIB Per Capita de R$ 7.155,00. A proximidade de Ilhéus e Itabuna 

faz com que estes passem a ser um campo de trabalho qualificado e faz de Uruçuca 

um pouco de cidade dormitório. 

Dentre as atividades econômicas desenvolvidas temos a agropecuária, 

indústria e o comércio/serviços.  Conforme dados da SEI (2016c), o setor de maior 

representatividade na economia é o de Comércio/serviços com 72%, em seguida 

vem a agropecuária com 18,4% e Indústria com 9,6%.  

Com base nos dados da SEI (2016d), Uruçuca possui 7 indústrias de 

transformação, 4 empresas de construção civil, 106 estabelecimentos comerciais, 42 

de prestação de serviços, 2 empresas públicas e 79 estabelecimentos de 

agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Hoje o município se destaca pelo 

número de  MEI’s (Micro Empreendedor Individual) que em 2020 somam 1074 MEIs 
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com um crescimento anual de aproximadamente 14%,  cadastrados como: comércio 

varejista, fabricação de artigos de carpintaria, comércio de alimentos, prestação de 

serviço automotivo, de engenharia, bares, restaurante e muitos empreendedores 

sociais (Receita Federal, 2020). 

Empresas Optantes pelo Simples Nacional em Uruçuca, em junho de 2020 

somam um total de 1.468, e um crescimento médio anual  nos últimos 3 anos de 

aproximadamente 9% (Receita Federal, 2020). 

Na agricultura apresenta uma lavoura permanente de  tem o cacau (amêndoa) 

como seu produto principal, seguido de banana e palmito, produção de pimenta-do-

reino, maracujá, dendê, coco da baía, borracha e outras frutíferas em menor 

quantidade (IBGE, 2015).  

A lavoura temporária de Uruçuca é composta por abacaxi, cana-de-açúcar, 

milho em grão e mandioca. (IBGE, 2015a). 

A cidade possui 466 estabelecimentos de agricultura familiar, com 1230 

pessoas ocupadas nessa atividade e cinco assentamentos, Assentamento Vavá, 

Assentamento São José e São Jorge, Assentamento Brasil, Assentamento Terra 

Viva e Assentamento Rochedo (MDA, 2015).  

A Vila de Serra - distrito de Uruçuca, localizada na BA 001 entre os municípios 

de Ilhéus e Itacaré possui grande potencial turístico (Turismo de Base Comunitária, 

Ecoturismo, de Aventura, T. Rural e de Experiência). Hoje dispõe de pousadas, 

hotéis, restaurantes e outros equipamentos turísticos de excelente qualidade. Local 

tranquilo, onde a natureza foi extremamente generosa, com rios, cachoeiras, belas 

praias e uma grande reserva de Mata Atlântica, estas características da região, tem 

proporcionado desde sua implantação um turismo com o diferencial da 

sustentabilidade, ecológico e com potencial de base comunitária. 

O potencial agrícola com foco na agricultura orgânica e o cacau cabruca são 

carro chefe na gastronomia que se fortalece e transforma-se em um segmento 

turístico crescente em Serra Grande (produção associada ao turismo). 

A cultura e tradição do jangadeiro é ainda preservada e pulsante nas águas 

belíssimas de nossa querida Serra Grande. Grupos de capoeira são manifestações 

sempre presentes no nosso acervo cultural. O São Pedro é comemorado em toda a 

sua religiosidade, mas também nas tradições do forró e das quadrilhas caipiras. 

Segundo informações do IBGE (2015d), Uruçuca possui 93 instituições de 

ensino, sendo que 44 são da Pré-escola, 46 de Ensino Fundamental e 4 de Ensino 

Médio, 01 de Ensino superior. 
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No que se refere a estrutura de saúde Uruçuca apresenta um Sistema de 

Saúde voltado a Atenção Básica, com política de prevenção e promoção a saúde 

bem definidas, e atendimento a situações de média e alta complexidade. Infelizmente 

Uruçuca não possui um hospital, a cidade e os habitantes dependem da regulação 

estadual para acesso aos leitos hospitalares e de muitos serviços de saúde fora do 

município. 

 

1.1. Estrutura do Sistema de Saúde do município de Uruçuca 
 

a. Equipe Multidisciplinar, distribuída em 05 Unidades de Saúde da   

Família (PSF)  

b. 2 Centros de Saúde 

c. 01 Centro de Atenção Psicossocial  

d. 01 Ambulatório de Saúde Mental 

e. 01 Base descentralizada do SAMU  

f. 01 Centro de atendimento do COVID-19 

g. 01 Pronto Atendimento Clínico e Obstétrico (PROMATER) 

h. TFD – Tratamento Fora do Domicílio 

i. Assistência Farmacêutica  

j. Regulação  

k. Sistema de Informação 

l.   01 Centro de fisioterapia 

m. 01 equipe de atenção básica da zona rural 

 

2. CONTEXTO 
 

O primeiro alerta do Governo chinês sobre o surgimento do novo Corona vírus 

foi dado no final de dezembro de 2019. Desde então o vírus já espalhou por todos os 

continentes, e atualmente apresenta mais de 5 milhões de casos confirmados no 

mundo e uma taxa média de mortalidade de 7%.  

No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26/02, e desde então algumas 

medidas de contenção vem sendo tomadas por estados e municípios. O avanço da 

doença pode ser acompanhado através do Painel Corona vírus. 

No estado da Bahia o primeiro caso foi confirmado em 06 de março e algumas 

medidas foram tomadas pelo Governo Estadual. Uruçuca teve o primeiro caso 

confirmado em 04 de abril de 2020 e até o momento desta publicação, apresenta 361 

casos confirmados. 

https://covid.saude.gov.br/
https://covid.saude.gov.br/
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Principais medidas adotadas pela Administração Pública Municipal para o 

enfrentamento da emergência de saúde publicam provocada pela pandemia do 

coronavírus: 

  

19/03/2019 Paciente zero (Wuhan) 

30/01/2020 OMS declara Emergência de Saúde Pública 

11/03/2020 OMS declara Pandemia 

26/02/2020 1o caso confirmado no Brasil 

19/03/2020    Instalação de Comitê de Crise de Uruçuca / publicação 1º. Decreto   

COVID 

04/04/2020    1º. Caso confirmado em Uruçuca 

 Capacitação da Equipe de Saúde Uruçuca e Serra Grande  

 Emissão de boletins diários 

   Campanhas de esclarecimento, prevenção, orientação nas redes sociais 

 Live com diálogo com a comunidade 

 Divulgação do DISK COVID-19 e telefones úteis 

 Instalação de barreira sanitária e fechamento saídas Uruçuca e Serra 

grande 

 Centro de COVID-19 

 Nova Ambulância. 

 Desinfecção de Logradouros Públicos 

 Toque de recolher 

 Antecipação de feriados 

 Lockdown 

 Distribuição de KIT de alimentação escolar, máscaras 

 Distribuição de alimentos do PNAE e PAA 

 

Decretos: 

Decreto No 573 de 17 
de março de 2020 

Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e controle 
para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de 
Uruçuca e dá outras providencias. 

Decreto No 574 de 17 
de março de 2020 

Dispõe sobre a nomeação dos membros representantes do 
Conselho Municipal de Saúde do município de Uruçuca e dá 
outras providencias. 

Decreto No 575 de 20 
de março de 2020 

Dispõe sobre a criação do Comitê de Enfrentamento ao COVID-
19, no município de Uruçuca e dá outras providencias.  

Decreto No 576 de 23 
de março de 2020  

Regulamenta no município de Uruçuca-BA, as medidas 
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde, 
decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus- 
COVID-19 e dá outras providências.  

Decreto no 577 de 23 
de março de 2020 

Torna sem efeito o Decreto no 576 de 23 de março de 2020, no 
município de Uruçuca e dá outras providências.  
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Decreto no 578 de 23 
de março de 2020 

Declara Situação de Emergência temporária no município de 
Uruçuca/BA, conforme a Instrução Normativa do Ministério da 
Integração Nacional no 02, de 20 de dezembro de 2016 e, 
regulamenta medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Novo 
Coronavírus (COVID-19).  

Decreto no 579 de 23 
de março de 2020 

Regulamenta no município de Uruçuca-BA, as medidas 
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde, 
decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus- 
COVID-19 e dá outras providências.  

Decreto No 580 De 01 
De Abril De 2020  

Regulamenta no município de Uruçuca- BA, as medidas 
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde, 
decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus- 
COVID-19 e dá outras providências.  

Decreto no 581 de 01 
de abril de 2020 

Atualiza as medidas de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento da propagação decorrente do novo 
CORONAVIRUS (COVID-19), no município de Uruçuca e da 
outras providencias.  

Decreto no 583 de 07 
de abril de 2020 

Dispõe Sobre a prorrogação do decreto n°579 de 23 de março 
de 2020, que trata sobre as medidas de prevenção ao contágio 
e de enfrentamento da propagação decorrente do novo 
CORONAVIRUS (COVID-19), no município de Uruçuca e da 
outras providencias.  

Decreto no 584 de 09 
de abril de 2020  

Declara Estado de Calamidade Pública no município de 
Uruçuca para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-
19).  

Decreto no 585 de 24 
de abril de 2020 

Dispõe Sobre a prorrogação do decreto n°579 de 23 de março 
de 2020, que trata sobre as medidas de prevenção ao contágio 
e de enfrentamento da propagação decorrente do novo Corona 
vírus (COVID-19), no município de Uruçuca e da outras 
providencias.  

Decreto No 586 de 30 
de abril de 2020  

Define procedimento para aplicação de multas e sanções pelo 
descumprimento das medidas restritivas temporárias para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID – 19), e 
dá outras providencias.  

Decreto No 587 de 30 
de abril de 2020  

Determina adoção de medidas complementares para prevenção 
e controle da COVID-19 no âmbito do município de Uruçuca/BA 
e dá outras providências.  

Decreto No 588 de 11 
de maio de 2020  

Dispõe Sobre a prorrogação do decreto n°579 de 23 de março 
de 2020, que trata sobre as medidas de prevenção ao contágio 
e de enfrentamento da propagação decorrente do novo Corona 
vírus (COVID-19), no município de Uruçuca e da outras 
providencias.  

Decreto No 589 de 11 
de maio de 2020 

Discrimina, nos termos do Decreto Municipal no 586, de 30 de 
abril de 2020, o rol de infrações às medidas de saúde para o 
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) decretadas no 
âmbito do município de Uruçuca e dá outras providências).  

Decreto No 591 de 23 
de maio de 2020  

Dispõe sobre novas medidas para o enfrentamento da 
Calamidade Pública de Saúde decorrente da propagação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de 
Uruçuca/BA.  

Decreto No 592 de 01 
de junho de 2020  

Dispõe sobre a prorrogação do decreto n°579 de 23 de março 
de 2020, que trata sobre as medidas de prevenção ao contágio 
e de enfrentamento da propagação decorrente do novo Corona 
vírus (COVID-19), no município de Uruçuca e da outras 
providencias.  



 

CENTRO ADMINISTRATIVO RUBI MANCUSO 
Rua “P”, S/N -  Everaldo Argolo Góes -  Uruçuca – BA CEP: 45.680-000  

  CNPJ: 14.160.378/0001-67 Tel: (73) 3239-2307 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA       
GABINETE DO PREFEITO 

 
Decreto No 593/2020, 
03 de junho de 2020  

Abre Crédito Extraordinário no valor de R$ 13.050,00, para 
custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública 
decorrente do Coronavírus (COVID- 19) e da outras 
providencias.  

Decreto No 594 de 05 
de junho de 2020 

Dispõe sobre a suspensão total de atividades não essenciais 
(Lockdown), no âmbito do município de Uruçuca, visando a 
contenção do avanço descontrolado da pandemia do 
coronavírus covid-19.  

Decreto No 595 de 06 
de junho de 2020  

Altera dispositivos do decreto no 594, de 05 de junho de 2020, 
que dispõe sobre a suspensão total de atividades não 
essenciais (LOCKDOWN), no âmbito do município de Uruçuca, 
visando à contenção do avanço descontrolado da pandemia do 
Coronavírus - Covid-19.  

Decreto No 596 de 08 
de junho de 2020  

Acrescenta dispositivos ao Decreto no 594, de 05 de junho de 
2020, que dispõe sobre a suspensão total de atividades não 
essenciais (lockdown), no âmbito do município de Uruçuca, 
visando à contenção do avanço descontrolado da pandemia do 
coronavírus - COVID-19.  

Decreto No 597 de 15 
de junho de 2020  

Dispõe Sobre a prorrogação do decreto n°579 de 23 de março 
de 2020, que trata sobre as medidas de prevenção ao contágio 
e de enfrentamento da propagação decorrente da nova corona 
vírus (COVID-19), no município de Uruçuca e da outras 
providencias.  

Decreto No 599 de 01 
de julho de 2020  

Dispõe sobre a flexibilização das medidas para o enfrentamento 
da COVID 2019, e estabelece a forma de reabertura e retorno 
ao funcionamento das indústrias e parcialmente do comercio e 
estabelecimentos específicos no Município de Uruçuca, e dá 
outras providencias.  

Decreto No 602, de 10 
de julho de 2020  

Dispõe sobre a flexibilização do funcionamento das igrejas e 
templos religiosos, no âmbito do município de Uruçuca, com a 
imposição de protocolos específicos, visando à contenção do 
avanço descontrolado da pandemia do Coronavírus - COVID-
19.  

 

 

Disponibilidade de linhas telefônicas para esclarecimento, orientação e 
comunicação. 
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3. GOVERNANÇA 

 

Considerando o planejamento e as tomadas de decisão necessárias para 

estruturação da retomada de atividade econômica de Uruçuca, foi estabelecido um 

grupo de trabalho, o  Comitê de Crise estruturado  em duas grandes instancias: Equipe 

de Saúde e Equipe de Retomada econômica.  

Essas duas equipes atuarão em nível operacional e técnico, para que decisões 

sejam levadas à Equipe Estratégica.  

 

Considerando o planejamento e as tomadas de decisão necessárias para estruturação 

da retomada de atividade econômica de Uruçuca, foi estabelecido o seguinte grupo de trabalho: 

 

 

DEFINA PREMISSAS

GOVERNANÇA DE CRISE ESTRUTURADA ACESSO A DADOS ATUALIZADOS

O Comitê de Crise deve se estruturar em duas grandes instâncias: Equipe de Saúde e
Equipe de Retomada econômica. Essas duas equipes atuarão em nível operacional e
técnico, para que decisões sejam levadas à Equipe Estratégica.

A manutenção das ações de liberação da economia depende inteiramente dos 
indicadores epidemiológicos do município. Para garantir agilidade na tomada de 
decisão do comitê de crise quanto às medidas de retomada, é necessário o 
acompanhamento constante destes indicadores:

• Adesão da população às restrições sociais

• Leitos hospitalares e de UTI disponíveis

• Insumos de proteção aos profissionais de saúde

• Disponibilidade de equipe de saúde

• Casos confirmados e casos com sintomas respiratórios

• Disponibilidade de recursos nas unidades de referência

EQUIPE DE SAÚDE

Secretarias e equipe técnica dedicada 
às atividades de saúde, assistência e 

vigilância.

Líder de Saúde Líder de Retomada 
Econômica

EQUIPE DE RETOMADA 
ECONÔMICA

Secretarias e equipe técnica dedicada ao 
planejamento fiscal, financeiro e 

econômico.

EQUIPE ESTRATÉGICA
SAÚDE + RETOMADA ECONÔMICA + EXECUTIVO

Responsável pela tomada de decisões estratégicas discutidas e direcionadas pelas Equipes de 
Saúde e de Retomada Econômica. Um líder de cada uma das duas equipes acima deverão fazer 

parte da equipe estratégica.

PRINCIPAIS PAUTAS

• Avaliar criticamente indicadores, dados e informações epidemiológicos, econômicos e sociais

• Discutir e definir as atividades econômicas essenciais e as estratégias de confinamento e soltura 
gradual

• Aprovar contratação de mão de obra para enfrentamento da crise e compra de insumos hospitalares

• Garantir a disseminação de protocolos, manuais, guias e notas técnicas entre os envolvidos que devem 
recebê-los

• Coordenar a atuação da rede de saúde municipal e do referenciamento de pacientes

• Garantir transparência, atualização constante e fluidez de informações entre os diversos entes 
envolvidos

No intuito de desenvolver um Plano de Retomada Econômica robusto, se faz necessária adoção de duas premissas básicas:

2.1.
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Principais Atribuições: 

• Avaliar criticamente indicadores, dados e informações epidemiológicos, 

econômicos e sociais; 

• Discutir e definir as atividades econômicas essenciais e as estratégias de 

confinamento e soltura gradual; 

• Aprovar contratação de mão de obra para enfrentamento da crise e compra de 

insumos hospitalares; 

• Garantir a disseminação de protocolos, manuais, guias e notas técnicas entre 

os envolvidos que devem recebê-los; 

• Coordenar a atuação da rede de saúde municipal e do referenciamento de 

pacientes; 

• Garantir transparência, atualização constante e fluidez de informações entre os 

diversos entes envolvidos. 

 

4. MONITORAMENTO DOS DADOS 

A manutenção das ações de liberação da economia depende inteiramente dos 

indicadores epidemiológicos do município, e para garantir agilidade na tomada de 

decisão é necessário o acompanhamento constante dos indicadores: 

 

 

Adesão da população às restrições sociais 

Leitos hospitalares e de UTI disponíveis – Uruçuca esta 
subordinada a regulação da secretaria estadual

Insumos de proteção aos profissionais de saúde 

Disponibilidade de recursos nas unidades de referência 

Casos confirmados e casos com sintomas respiratórios 

Curvas de projeção de Casos de COVID-19

Disponibilidade de equipe de saúde 
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Os indicadores assistenciais e epidemiológicos são atualizados e monitorados 

diariamente, através dos painéis interativos.  

a. MENTORIA IV & ELOGROUP - EPIDEMIOLOGIA GERAL 

O Painel de Epidemiologia Geral, busca trazer a visualização comparativa de um 

município, conforme sua geolocalização. Esse painel é atualizado diariamente conforme 

notificações oficiais ao Ministério da Saúde. (Fonte: https://covid.saude.gov.br/).  

Os principais dados epidemiológicos estão relacionados à confirmação de casos e óbitos 

de COVID. Por esse painel é possível visualizar esse tipo de informação para todos os 

municípios do Brasil que possuem notificações de COVID ativas.  

b. MENTORIA IV & ELOGROUP - PAINÉIS DO MUNICÍPIO  

Através do preenchimento de dados do Município, pode visualizar dados sobre 

epidemiologia local, infraestrutura e disponibilidade de recursos assistenciais, 

infraestrutura física e da equipe profissional assistencial do município para combate a 

pandemia. A partir dele dos painéis, a equipe do município analisa a progressão da 

doença, e possuir visão da capacidade instalada do município e da força de trabalho 

atual ativa. Os painéis estão disponíveis para consulta no endereço: 

https://bit.ly/painelregional 

 

 

https://bit.ly/painelregional
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c. CORONACIDADES – FAROLCOVID  

O FAROLCOVID é uma ferramenta desenvolvida pela Impulso, Instituto Arapyau e 

Instituto de Estudos de Políticas de Saúde (IEPS), que considera dados do DataSus 

para estimar: 

• Ritmo de contágio (Rt), que traduz para quantas pessoas cada pessoa doente 

transmitirá a doença. 

• Taxa de subnotificação, que estima a quantidade de pessoas doentes que não são 

diagnosticadas. 

• Capacidade hospitalar, que reporta a estimativa do número de dias até que todos 

os leitos da rede de saúde disponíveis para Covid-19 estarão ocupados. 

Todos os dados estão acessíveis aos municípios, através do endereço: 

https://farolcovid.coronacidades.org/ 

 

 

d. PAINÉIS DE CONTROLE FEDERAIS E ESTADUAIS  

O painel foi desenvolvido para ser o veículo oficial de comunicação sobre a situação 

epidemiológica da COVID-19 no Brasil.  

O processo de atualização dos dados sobre casos e óbitos confirmados por COVID-

19 é realizado diariamente pelo Ministério da Saúde através das informações oficiais 

repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde das 27 Unidades Federativas 

brasileiras. Os dados fornecidos pelos estados são consolidados e disponibilizados 

publicamente todos os dias.  Acesso em: https://covid.saude.gov.br/    

 

https://farolcovid.coronacidades.org/
https://covid.saude.gov.br/
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O município esta trabalhado exaustivamente e dentro das limitações (estrutura e 

econômica) de um município de 20.000 habitantes,  para conter o avanço da COVID-

19, mas  só o poder público não é suficiente, a comunidade deve fazer a sua parte, ter 
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responsabilidade em suas ações e obedecer às normas de segurança para evitar o 

contágio.  Lembrando que cada morte ocorrida (abaixo) teve seu contágio de outra 

pessoa. 

 

 

 

5. REGIONALIZAÇÃO MUNICIPAL  

 

Para acompanhamento detalhado da situação epidemiológica, os bairros do município 

foram segregados em zonas de risco, visando uma atuação orientada a reduzir a curva 

de contágio.  
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5.1. SETORIZAÇÃO MUNICIPAL 

 

Com a visão regionalizada do município, é possível realizar monitoramento 

epidemiológico da evolução geoespacial das ocorrências e definir estratégias para 

evitar a contaminação comunitária pelo coronavírus. Esta setorização poderá ser 

acompanhada através dos Boletins Epidemiológicos semanais, mais completos. 

Ao mesmo tempo considerando a análise periódica dos indicadores, os 

estabelecimentos e setores comerciais do município de URUÇUCA foram segregadas 

considerando Impacto Econômico e Impacto Epidemiológico. 

Assim, a ferramenta Matriz de Setorização tem o objetivo de, a partir da inserção 

das Atividades Econômicas do município, setorizar considerando as variáveis de 

Impacto Econômico e Impacto Epidemiológico. Ao fim do processo, a ferramenta gera 

cenário de setorização da economia: 
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MATRIZ DE SETORIZAÇÃO* 

Reavaliação de 
Indicadores pelo 
Comitê de Crise 

Alto risco epidemiológico 
  

Baixo impacto econômico 

3ª, 4ª e 5a FASE DE 
LIBERAÇÃO GRADUAL 

Baixo risco 
epidemiológico 

Alto impacto econômico 
 
  

1ª FASE DE LIBERAÇÃO 
GRADUAL 

Médio risco 
epidemiológico 
Médio impacto 

econômico 
  

2ª FASE DE LIBERAÇÃO 
GRADUAL 

Fase 1 setores de alta relevância econômica e baixo risco

Fase 2 setores de média relevância economica e médio risco

Fase 
3/4/5

baixa relevancia econômica e alto risco
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No Faseamento, todos os setores avaliados considerando seu impacto 

econômico e risco epidemiológico, para auxiliar na adequação dos setores a retomada 

econômica e elaboração de protocolos.   

A relevância econômica foi definida entre alta, média e baixa de acordo com a 

participação que o setor avaliado tem no PIB municipal e na arrecadação da prefeitura, 

segundo análise da equipe fiscal/econômica do município. 

A avaliação de relevância econômica é convertida em um número na escala de 

1 a 3 e, em seguida, ponderada pela taxa de empregabilidade. 

A taxa em empregabilidade considera a relação entre o % de emprego gerado 

pelo setor e o % de emprego gerado pelo maior setor, sendo assim um índice que varia 

entre 0 e 1, de acordo com a concentração do emprego no setor. A ponderação da 
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relevância econômica do setor pela sua empregabilidade no município leva ao indicador 

de impacto econômico do setor. Tal indicador consiste no eixo Y da matriz de 

setorização municipal. 

Para obtermos o Impacto Epidemiológico de cada setor, acessamos a 

ferramenta Impacto Covid. A ferramenta considera as seguintes variáveis: 

1. Quantidade de trabalhadores por ocupação empregados em cada atividade 

econômica proveniente da RAIS; 

2. Lista de atividades econômicas, proveniente da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) elaborada pelo IBGE; 

3. Nível do risco de contágio. 

Para o cálculo da terceira variável, as ocupações foram classificadas na régua 

de 1 a 5 dentre os critérios abaixo: 

• Exposição à doenças ou infecções na ocupação; 

• Proximidade de contato da ocupação; 

• Exigência de contato da ocupação; 

 
A Equipe de Saúde e Equipe de Retomada Econômica deverão avaliar 

diariamente, com base na evolução dos indicadores epidemiológicos, a manutenção da 

fase de liberação gradual ou retrocesso quando necessário  

 

MONITORE A RETOMADA

A Equipe de Saúde e Equipe de Retomada Econômica deverão avaliar diariamente, com base na evolução dos indicadores epidemiológicos, a manutenção da fase de liberação gradual do
município. Com base na setorização, os protocolos de funcionamento deverão ser adaptados e o município deverá garantir a fiscalização do cumprimento das medidas.

1. HABILITE A

TOMADA DE DECISÃO ÁGIL
2. ADAPTE

PROTOCOLOS SETORIAIS

3. GARANTA 

FISCALIZAÇÃO

REAVALIAÇÃO DE RISCOS POR 
OCUPAÇÃO / ATIVIDADE

Acesse: 

https://impactocovid.com.br/

COMITÊ DE CRISE MUNICIPAL

EQUIPE DE SAÚDE
EQUIPE DE RETOMADA 

ECONÔMICA

REAVALIAÇÃO SETORIZAÇÃO

REAVALIAÇÃO DE INDICADORES 
EPIDEMIOLÓGICOS e ASSISTENCIAIS

x

LIBERAÇÃO DOS 
PRÓXIMOS SETORES

MANUTENÇÃO OU RETROCESSO DOS 
SETORES  PREVIAMENTE LIBERADOS

REAVALIAÇÃO DE IMPACTO 
ECONÔMICO*

• Número Total de Empregados por setor
• Capacidade per capita do colaborador 

para fins de arrecadação fiscal
• Relevância fiscal do segmento
• Importância da atividade em sua cadeia 

produtiva
• Queda média de faturamento do 

segmento

*Reavaliação de Impactos Econômicos conforme Plano de Retomada Econômica de Minas Gerais – Minas Consciente. Disponível em: https://www.mg.gov.br/minasconsciente

LISTA DE SETORES EM PLANEJAMENTO DE LIBERAÇÃO POR FASE

EQUIPE DE SAÚDE
CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 

PROTOCOLOS DE FUNCIONAMENTO
VALIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 

PROTOCOLOS DE 
FUNCIONAMENTO

Acesse aqui os protocolos de funcionamento definidos para cada setor no Plano 
Minas Consciente: https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios

O município precisa garantir, de forma contínua, a fiscalização do cumprimento
dos protocolos determinados.

COMO ISTO PODE FUNCIONAR?

• Forneça à população mecanismos de denúncia de descumprimento dos

novosprotocolos.

• Direcione equipes para a fiscalização e determine penalidades para
descumprimentos.



 

CENTRO ADMINISTRATIVO RUBI MANCUSO 
Rua “P”, S/N -  Everaldo Argolo Góes -  Uruçuca – BA CEP: 45.680-000  

  CNPJ: 14.160.378/0001-67 Tel: (73) 3239-2307 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA       
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

6. PLANO DE REABERTURA  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Fase III

• Restaurantes;

• Pizzarias;

• Pastelarias.

Fase IV

Bares;

Hotéis e Pousadas; Academias; Balneários;

Cabanas de Praia;

Fase V

Academia

Bares

Fase 1   (a) 23/03  (b)  01/04

• Estabelecimentos médicos hospitalares/unidades de 
saúde, 

• Laboratórios de análises clínicas

• Lojas de produtos médicos e hospitalares;

• Petshops e clínica médica veterinária

• Distribuidoras e revendedoras de gás e água

• Farmácias;

• Postos de combustíveis;

• Supermercados;

• Mercadinhos; / Frigoríficos;

• Panificadoras e congêneres;

• Lojas de conveniência dos postos de combustíveis(as quais 
podem apenas vender seus produtos, não podendo 
funcionar como serviço de bar e lanchonete no ambiente)

• Oficinas e borracharias;

• Distribuidoras e revendedoras de bebidas(delivery);

• Lojas de materiais para construções;

• Funerárias;

• Comércio de Insumos Agrícolas e Veterinários;

• Casas de Produtos de Limpeza;

• Lojas de Produtos de Saúde;

• Lojas de Autopeças;

• Comercio de Compra e Venda de Cacau, Borracha e Noz 
de Cola;

• Lava a jato

Fase II  03/07

• Salões de beleza;

• Barbearias;

• Manicure e Pedicure;

• Maquiadores;

• Clínicas de estética;

• Serralherias;

• Fábricas de móveis e planejados;

• Marcenarias /Tornearias;

• Gráficas e editoras;

• Livrarias e papelarias;

• Móveis e eletrodomésticos;

• Lojas de calçados, roupas, bolsas e demais 
acessórios;

• Armarinhos /Cosméticos e perfumaria;

• Artigos para festas e bombonieres;

• Artigos de Informática, celulares e relógios;

• Bazares;

• Óticas;

• Produtos naturais e suplementos alimentares;

• Estúdios fotográficos;

• Agentes de crédito;

• Sorveterias;
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NÍVEL DE RESTRIÇÃO DE FASE DE MODULAÇÃO DE PLANO DE RETOMADA ECONÔMICA 

SETORES 

TEMÁTICOS 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

Espaços 

Públicos 
X X X 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

Comércio 

essencial 

ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Escritórios X 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Salão de 

Beleza 
X 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

Academia X X X X 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Eventos e 

Reunião com 

Aglomeração 

X X X X X 

Igrejas e 

Templos 

Religiosos 

X X 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Restaurantes, 

Pizzarias, 

Cabana de 

Praia 

X X 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Bares X X X X 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Hotéis e 

Pousadas 
X X 

ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Guias e 

Condutores 

de turismo 

X X 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Serviço de 

saúde 
ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 

RESTRIÇÃO 

Posto 

Gasolina 

Oficinas 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

ABERTO COM 
RESTRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X NÃO PODE FUNCIONAR FUNCIONAMENTO PARCIAL 
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7.1. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

 

  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

  

Eu, ____________________________________________________________, inscrito (a) no 

CPF sob o nº.  _______________________________, representante legal da 

empresa_____________________________________________________________, CNPJ nº 

_____________________DECLARO estar ciente das obrigações contidas nos Protocolos 

da Vigilância Sanitária do Município de Uruçuca-BA. Dessa forma, ME 

COMPROMETO a cumprir rigorosamente as obrigações sanitárias impostas para 

funcionamento do meu estabelecimento comercial, em especial quanto às 

medidas de combate ao COVID-19, inclusive de proteção dos meus colaboradores. 

 Em caso do não cumprimento das orientações, ESTOU CIENTE das 

punições cabíveis na esfera Administrativa e Criminal. 

 Este termo passa a valer a partir de sua emissão. 

    

_________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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7. PROTOCOLOS PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS 
 
 

Para garantir condições de retorno economia onde que os cidadãos terão 

segurança no ambiente de trabalho e na dinâmica de funcionamento das atividades, 

foram desenvolvidos protocolos e medidas a serem implementadas, com base no 

monitoramento dos indicadores Assistenciais e Epidemiológicos. 

Alguns procedimentos são padrões estabelecidos a todos, entretanto,  

considerando a análise periódica dos indicadores, os estabelecimentos e setores do 

município de Uruçuca foram segregadas de acordo com o  Impacto Epidemiológico. 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA UM RETORNO 
SEGURO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

EMPRESAS 

• Funcionar com capacidade operacional reduzida e abrir em horários específicos, 
para que o tráfego de clientes e profissionais não coincida com o pico de 
movimento do transporte público; 

• Quando aplicável, atender o público de risco em horário prioritário 

• Limitar o acesso, com controle do número de entradas; 

• Dispor de comunicados que instruam os clientes e colaboradores sobre as 

normas de proteção que estão em vigência no ambiente; 

• Organizar turnos especificamente para a limpeza (pelo menos 4x ao dia), sem 

contato com as demais atividades do estabelecimento;  

• Disponibilizar limpa sapato – tapete ou toalha umidificada de Hipoclorito de sódio 

a 2% para higienização e desinfecção de sapatos na entrada do estabelecimento; 

• Disponibilizar máscaras, álcool em gel 70% e demais equipamentos de 

segurança para os colaboradores;  

• Quando aplicável, controlar a área externa do estabelecimento evitando a 

formação de filas e garantindo o e garantindo o distanciamento mínimo de 2 

metros entre cada pessoa;  

• Quando aplicável, disponibilizar máscaras para clientes que chegarem sem a 

devida proteção; 

• Higienizar frequentemente máquinas de cartão de crédito, telefones de uso 

comum e material de trabalho em geral; 

• Não realizar campanhas e/ou promoções que estimulem um fluxo intenso de 

pessoas no estabelecimento; 
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• Quando aplicável, destinar espaçopara higienização das mercadorias recebidas 

dos fornecedores e distribuidores; 

Implementar corredores de sentido único 
• Manter as portas e janelas abertas em tempo integral; 

PARA OS COLABORADORES 

• Respeitar as normas de proteção vigentes no ambiente de trabalho: 

• Utilizar corretamente os equipamentos de segurança fornecidos pela empresa 

• Informar para a empresa em caso de suspeita ou contaminação pelo vírus e 

permanecer em isolamento; 

• Realizar higienização das mãos e sapatos sempre que adentrar o local de 

trabalho; 

PARA OS CLIENTES 

• Respeitar as normas de proteção vigentes no estabelecimento: 

• Permanecer em isolamento em caso de suspeita ou confirmação de 

contaminação pelo vírus; 

• Realizar higienização das mãos e sapatos ao adentrar os estabelecimentos; 

• Utilizar máscara ao adentrar os estabelecimentos; 

• Se atentar para o distanciamento necessário dentro dos estabelecimentos 

 
 

7.1. DIRETRIZES POR SETOR 
 
SETOR DE ALIMENTAÇÃO 
 

FUNCIONAMENTO  

• Disponibilizar álcool gel 70% para os clientes na entrada do estabelecimento; 

• A higienização do piso e das superfícies  deve ser feita com detergente e 

sanificantes; 

• Lixeiras devem ser com tampas e pedais e higienizadas diariamente; 

• A ventilação deve ser natural do ambiente , mas se utilizar ar condicionado, deve 

ser feita a manutenção e limpeza dos filtros diariamente; 

• No momento do pagamento , as comandas devem ser higienizadas e se 

possível, uma barreira de acrílico ou vidro no caixa. A máquina de cartão deve 

7.1.1 SETOR DE ALIMENTAÇÃO – Restaurantes, Cabanas de Praia, Balneários 
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está coberta com papel filme (plástico), e higienizada a cada utilização. Deverá 

se marcado no chão a posição do cliente na fila; 

• Os dispense de papeleiras dos lavatórios deverão ter sabonete líquido, papel 

toalha descartável e álcool gel 70%. No banheiro dos colaboradores também; 

• A limpeza dos objetos trocados com frequência deve se feita com água e sabão 

• As mesas e cadeiras devem ser higienizadas, após cada refeição de cliente; 

• Os banheiros devem ser limpos a cada hora; 

• Na cozinha os alimentos crus (frutas, legumes, verduras devem ser sanitizados 

previamente com solução de água sanitária (10ml) para cada litro de água, por 

10 minutos ( verifique no rótulo se pode ser usada para alimentos); 

• Use cardápios plastificados ou lousa; 

• Encarregar um colaborador a passar as informações necessárias aos demais; 

• A comunicação com os clientes deve ser clara e objetiva e os protocolos deverão 

está visíveis para cliente e colaboradores. A orientação nos banheiros também 

(uso de sabonete líquido e álcool gel); 

• Orientar os clientes a fazerem uso de cartões ou celulares para efetuar 

pagamento, sempre que possível; 

• Colocar cartazes informando para que os clientes com sintomas de covid-19 não 

permaneçam no recinto; 

• Os clientes deverão usar máscaras nos restaurantes, pizzarias e cabanas de 

praia e só retirá-las para comer; 

• Restaurantes a quilo devem ter colaboradores para servir os clientes. Equipados 

com máscara e luvas, colocar um dispenser com álcool gel na entrada do 

restaurante; 

• Os alimentos do bufê devem ser cobertos com protetores salivares com 

fechamentos; 

• Em contato com fornecedores para recebimento das mercadorias os 

colaboradores devem ficar no mínimo 1 metro de distância. 

COLABORADORES  

• Capacitar todos os colaboradores sobre as medidas de prevenção durante o 

atendimento ao cliente;  

• Garantir que todos os colaboradores estejam usando máscaras e equipamento de 

proteção;  
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• Os colaboradores devem usar máscaras de forma correta e troca-las a cada 4h 

de trabalho; 

• O uniforme só deve ser vestido no local de trabalho e não deve ser compartilhado 

• Em caso de suspeita ou constatação do colaborador ter contraído covid- 19, 

deve ser afastado imediatamente; 

• Nos locais de manipulação de alimentos é proibido: comer, fumar, tossir, 

espirrar, tocar a face e falar desnecessariamente; 

• Proibido usar celular em locais de manipulação de alimentos; 

• Os cuidados com os colaboradores por parte do proprietário ou gerente é muito 

importante e requer toda a atenção. Cuide da sua saúde física e mental, 

passando sempre confiança e segurança . Esse é um trabalho em equipe; 

• Dispor de comunicados que instruam os colaboradores sobre as normas de 

proteção que estão em vigência no estabelecimento.  

AMBIENTE  

• Manter as portas abertas em tempo integral;  

• Reforçar a higienização de mesas, cadeiras e cardápios (os cardápios deverão ser 

revestidos de material que possibilite a higienização);  

• Implementação de corredores de sentido único para coordenar a movimentação interna 

no estabelecimento, respeitando o distanciamento mínimo entre as pessoas;  

• Disponibilização de álcool em gel em cada mesa  

• Em caso de filas , estabelecer 1 metro de distância entre cada cliente 

• Reduzir a capacidade de ocupação por parte do público, estabelecendo a 

distância mínima de 2 metros entre as mesas e 1 metro entre as cadeiras 

 
 

FUNCIONAMENTO  

• Funcionamento do estabelecimento com capacidade operacional reduzida;  

• Atendimento exclusivamente mediante agendamento com intervalo de no 

mínimo 30 minutos para higienização dos equipamentos;  

• Dispor de comunicados que instruam os clientes sobre as normas de proteção 

que estão em vigência no estabelecimento;  

• Uso obrigatório ou disponibilização de limpa sapato – tapete ou toalha 

umidificada de Hipoclorito de sódio a 2% para higienização e desinfecção de 

sapatos na entrada do estabelecimento;  

7.1.2. SETOR DE BELEZA E ESTÉTICA 
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• Organizar turnos especificamente para a limpeza (pelo menos 4x ao dia), 

sem contato com as demais atividades do estabelecimento;  

• Disponibilizar máscaras descartáveis para clientes que chegarem sem a 

devida proteção;  

• Máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar 

envoltos de papel filme e deverão ser higienizados frequentemente sem a 

presença dos clientes;  

 

COLABORADORES  

• Capacitar todos os colaboradores em como orientar os clientes sobre as 

medidas de prevenção do estúdio;  

• Disponibilização de álcool em gel para cada profissional;  

• Garantir que todos os colaboradores estejam usando máscaras e 

equipamento de proteção;  

 

AMBIENTE  

• Manter as portas e janelas abertas em tempo integral;  

• Adequar o layout dispondo as cadeiras de atendimento com distância 

mínima de 1,5m ou atendimentos realizados em cabines individualizadas;  

• Reforçar a higienização do material de trabalho.  

 

 

 

FUNCIONAMENTO  

• Funcionamento dos templos com capacidade reduzida;  

• Disponibilizar álcool em gel na entrada e em locais estratégicos no interior 

dos templos;  

• Dispor de comunicados que instruam a população sobre as normas de 

proteção que estão em vigência no templo;  

• Uso obrigatório ou disponibilização de limpa sapato – tapete ou toalha 

umidificada de Hipoclorito de sódio a 2% para higienização e desinfecção de 

sapatos na entrada do templo;  

• Proibir toque em imagens e estátuas. 

 

COMUNIDADE  

7.1.3. SETOR RELIGIOSO 
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• Capacitar os líderes religiosos em como orientar a população sobre as 

medidas de prevenção do templo;  

• Disponibilização de álcool em gel para cada profissional;  

• Garantir que todos estejam usando máscaras.  

 

AMBIENTE  

• Manter as portas e janelas abertas em tempo integral;  

• Adequar o layout e demarcar os assentos assegurando distância mínima 

de 1,5 metros;  

• Implementação de corredores de sentido único para coordenar a entrada 

e saída dos templos, respeitando o distanciamento mínimo entre as pessoas. 

 

 

 

 

FUNCIONAMENTO  

• Fornecer ao cliente informações sobre os protocolos dos destinos e dos 

fornecedores envolvidos na viagem adquirida;  

• Dispor de comunicados que instruam o hospede sobre as normas de 

proteção que estão em vigência no local;  

• Na hospedagem, disponibilizar um termo de aceite sobre as normas de 

prevenção, aonde o hospede deverá aceitá-las antes de finalizar a compra;  

• Realizar a aferição de temperatura dos hóspedes no check-in, com uso 

de termômetro digital; 

• Promover comunicação visual em ambientes essenciais alertando sobre 

as medidas e recomendações, aos hospedes, tais como: em refeitórios, e 

ambientes de uso comum; 

• Incluir na admissão do hóspede informações de procedimento  a serem 

seguidos durante a hospedagem, em caso de suspeita ou confirmação de 

COVID-19 de acordo com instruções do serviço de saúde; 

• Transgressões das normas internas devem ser imediatamente 

comunicadas aos responsáveis pelo empreendimento; 

• Caso se identifique alguém com suspeita ou confirmação do covid-19 

informar imediatamente aos responsáveis pela saúde no município; 

• Em caso de suspeita de covid-19 entre hóspedes no meio de 

hospedagem, imediatamente a área deve ser isolada, tal como a ala ou 

7.1.4. MEIOS DE HOSPEDAGEM 
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apartamentos vizinhos  e o mesmo deve ser colocado em isolamento no seu 

apartamento, e não pode sair; 

• Os profissionais de saúde tomarão as decisões de envia-lo para o 

hospital ou não, dependendo da situação clínica do doente; 

• É obrigatório o uso de máscaras pelos hospedes em todos os ambientes 

de uso comum; 

• O atendimento deverá ser preferencial para pessoas do grupo de risco 

(gestantes , idosos, hipertensos e diabéticos), em todos os setores do meio de 

hospedagem; 

• Evitar contato físico com os hospedes em todo o período de 

hospedagem; 

• Reduzir o número de móveis na recepção; 

• Estimular o autosserviço com as bagagens e estacionamento; 

• Remover jornais, revistas e folhetearias dos espaços; 

• Intensificar as ações de comunicação on-line, tipo pré check-in e anexar 

dados específicos sobre saúde dos clientes; 

• Aumentar a frequência de higienização e limpeza dos locais com maior 

fluxo de pessoas, tipo maçanetas, botões de elevadores, bancadas de trabalho, 

caminhos de bagagens; 

• Remoção de lixo com frequência, para não acumular (lixeiras com pedal); 

• Utilizar desinfetantes para uso geral e hipoclorito na higienização; 

• Ao final da estada do hospede , deve ser realizada a limpeza e 

desinfecção completa da unidade habitacional, com produtos específicos dos 

protocolos de segurança e sanitização. A limpeza deve ocorrer com ambiente 

ventilado. O ideal é que sejam 2 colaboradores para a limpeza, um remove o 

enxoval e o outro efetua a higienização. Os profissionais deverão usar máscaras 

e aventais descartáveis e óculos de proteção. A roupa de cama não deve ser 

sacudida e deve ser transportada em sacos plástico 

• O enxoval retirado em caso de hospede suspeito de COVID- 19, este 

deve ser imediatamente enviado para a lavanderia para processamento 

obedecendo as normas de segurança de manipulação de material infectante; 

• A limpeza deve ser preferencialmente úmida; 

• Após a limpeza, desinfetar as xícaras, canecas, copos, dos quartos, com 

produtos de higienização; 

• O kit frigobar deverá ser disponibilizado no check-in. Para reposição os 

mesmos devem ser higienizados individualmente para o próximo hóspede; 
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• O setor de alimentos e bebidas deverá respeitar as normas da ANVISA, 

que são 2 metros de distância entre as mesas e 1 metro de distância entre as 

cadeiras. 

• Os restaurantes, bares (dos meios de hospedagens) e piscinas que tenha 

espaço reduzido, deverá se fazer reserva de horários de forma antecipada; 

• O serviço de café da manhã deve respeitar o mesmo distanciamento das 

mesas. Em relação aos serviços, deverá ser empratado em pequenas porções 

ou room servisse; 

• Nas refeições em buffets, os alimentos deverão esta expostos em ilhas 

fechadas, tendo funcionários para servir individualmente aos hóspedes; 

• Não montar mise em place de mesa antecipadamente, só na chegada do 

cliente, e retira-lo após o uso, acondicionados em sacos plásticos; 

• Os salões de eventos não deverão ser utilizados para festas. Caso seja 

necessário para reunião ou treinamento deverá respeitar as normas municipais 

(caso esteja liberado para este tipo de evento) e usando o critério de 

distanciamento de 2 metros entre mesas e 1 metro entre cadeiras. A quantidade 

de pessoas a participarem deve seguir as normas estabelecidas pelas 

autoridades sanitárias do município; 

• O serviço de room service, deverá cobrir a bandeja durante o transporte 

até a unidade habitacional. Ao término da refeição os utensílios deverão ser 

colocados pelo hóspede, do lado de fora do quarto para serem retirados; 

• As academias de ginastica só poderão ser utilizadas com agendamento 

(caso estejam liberadas pelo município) e higienizadas após ser utilizadas.  

• Atividades de esporte e lazer (se liberadas pelo município) deverão ser 

pré agendadas e não se recomenda empréstimos de equipamentos; 

• Todos os meios de hospedagens deverão ser vistoriados antes de seu 

funcionamento e os proprietários deverão assinar um termo de responsabilidade 

pelo cumprimento dos protocolos estabelecidos pelo poder publico municipal; 

• O termo de compromisso deve ser assinado pelo os hóspedes e entregue 

no momento de sua hospedagem, bem como está disponível o protocolo para 

funcionamento do estabelecimento; 
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COLABORADORES  

• Efetuar o embarque e desembarque nos equipamentos sem contato 

físico entre visitantes e funcionários, e nos casos em que assistência geralmente 

é oferecida aos visitantes, como crianças ou pessoas com mobilidade reduzida, 

ela deve ser realizada pelos membros da família;  

• Os rádios HTs, contadores numéricos e outros utensílios de trabalho 

devem ser higienizados antes de serem repassados para outro funcionário; 

• Proibir a utilização do uniforme pelos colaboradores nos trajetos entre 

casa e trabalho, sendo que as empresas devem fornecer uniformes adicionais 

se necessário para garantir que sejam higienizados diariamente;  

• Realizar a aferição de temperatura dos funcionários no início do turno 

com uso de termômetro digital; 

• O uso de máscaras e EPI, serão obrigatórias e devem ser fornecidos pelo 

estabelecimento; 

• Promover comunicação visual em ambientes essenciais alertando sobre 

as medidas e recomendações, aos colaboradores, tais como: em refeitórios, 

cozinha, estoques, sala de espera; 

• Não será permitido aos colaboradores compartilharem objetos pessoais 

de trabalho e de uso recreativo e de hospedes tais como: fones de ouvido, 

celulares, canetas, copos, talheres, bolas e raquetes; 

• Capacitar através de treinamentos todos os colaboradores , quanto as 

técnicas de precaução e prevenção contra o COVID-19; 

• Adotar manuais (ou criar) internos com plano de ação contra o COVID-

19 contendo os protocolos a serem seguidos por todos ( COLABORADOR E 

HOSPEDE); 

• Conscientizar os colaboradores para que tomem as mesmas medidas de 

prevenção fora do ambiente de trabalho; 

• Considerando a suspeita ou confirmação de COVID-19 entre os 

colaboradores ou algum membro da família com residência  na mesma casa, os 

mesmos devem ser afastados, para isolamento residencial,  e retorno mediante 

atestado médico do serviço de saúde; 

• O refeitório dos colaboradores pode funcionar a partir de cronograma 

com horários distintos para evitar aglomeração. Em caso de buffet deve ser 

protegido por acrílico ou vidro, ou refeição individual lacrada. Respeitando o 

distanciamento de 1,5m entre as pessoas; 
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AMBIENTE  

• Fechar toda e qualquer atração que não propicie condições para 

manutenção da distância mínima segura entre visitantes, como playgrounds, 

brinquedos e piscina de bolinhas.  

• Sempre que possível, implantar corredores de uma via única para 

coordenar o fluxo de clientes em salões, pavilhões e nos próprios estandes, e, 

quando não for possível, as ruas e corredores devem ser largos o suficiente para 

permitir a manutenção da distância mínima segura entre as pessoas.  

• Os espaços deverão respeitar as normas de distanciamento social que 

será de 1,5 m entre as pessoas 

• Reorganizar o ambiente de trabalho proporcionando o distanciamento 

das pessoas nas áreas comuns da recepção, salas de eventos, lobbys e outros, 

reduzindo a quantidade de sofás se necessário, diminuindo assim o número de 

pessoas; 

• Organizar o atendimento na recepção,  com linha de distanciamento do 

atendente e para evitar filas, mas caso aconteça manter o distanciamento 

exigido (1,5m) indicando no piso; 

• Disponibilizar álcool gel 70% nas entradas e saídas dos estabelecimentos 

e nas áreas internas, como por exemplo, banheiros, restaurante, elevadores, 

salas de eventos; 

• Disponibilizar nos lavatórios sabonetes líquidos ou descartáveis, toalhas 

descartáveis  e lixeiras com pedal. 

Observação: Todos os protocolos podem sofrer alterações que serão publicadas 

em decreto de acordo com surgimento de novas normas do serviço de saúde.  

 

8. FISCALIZAÇÃO 

 

O cumprimento do protocolo geral é obrigatório a todos os estabelecimentos, 

bem como os protocolos setoriais para os setores cabíveis. O descumprimento está 

sujeito as penas previstas nos decretos No 586 de 30 de abril de 2020 e Decreto No 589 

de 11 de maio de 2020. 
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O município é responsável, de forma contínua, a fiscalização do cumprimento 

dos protocolos determinados, no entanto é importante que a comunidade participe 

também desta ação fazendo a sua parte.  

 

COMO ISTO PODE FUNCIONAR?  

• O município 

disponibiliza linhas de 

comunicação para população 

como mecanismos de denúncia 

de descumprimento dos 

protocolos de segurança ao 

avanço da doença.  

• Será direcionada 

equipes para a fiscalização para  

que sejam cumpridos os 

protocolos setoriais.  

 

 

8.1. ESTRUTURA BÁSICA DE FISCALIZAÇÃO:  
 

 

 
 

• Todos os protocolos estão disponíveis nos decretos 
para  tornar a implementação de protocolos padrão de 
funcionamento harmonioso e trazer  clareza aos 
munícipes das medidas que definem como clientes e 
estabelecimentos devem proceder. 

COMUNICAÇÃO DOS 
PROTOCOLOS SETORIAIS 

• São as etapas para abertura do estabelecimento:

• Vistoria da fiscalização municipal;

• asssinatura do termo de compromisso;

FORMALIZAÇÃO DO FLUXO DE 
FISCALIZAÇÃO 

• Formalização dos responsáveis  e envolvidos na coleta 
de informações e fiscalização dos empreendimento 

DEFINIÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS PELA 

FISCALIZAÇÃO 

• Como mecanismo de fiscalização dos estabelecimentos, 
o orgão fiscalizador estará utilizando formulários de 
avaliação de acordo com os dados constantes nos 
protocolos

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
DE ESTABELECIMENTOS 
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9. COMUNICAÇÃO 

 
Um município responsável trabalha com  TRANSPARÊNCIA E CLAREZA AOS 

MUNÍCIPES, quanto a todas as decisões, medidas e procedimentos no combate ao 

COVID-19. 

Assim os munícipes de Uruçuca podem acessar todas as informações no site 

TRANSPARÊNCIA COVID :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.covidurucuca.com/ 
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10. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Programa de Apoio a Gestão Pública – Instituto Votorantim, 2020. 

• Guia de Monitoramento da Retomada Econômica  

• Cartilha de Protocolos setoriais 

• Plano de Retomada Econômica Municipal 

• Guia de Setorização Municipal 

 

 

 

 


