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Este plano trata de ampliação do funcionamento de atividades não 

essenciais e está estruturado em fases. As datas para permissão de 

reabertura em fases devem estar condicionadas aos indicadores 

preconizados pelo Ministério da Saúde, bem como, os descritos no Boletim 

Epidemiológico Covid19 n° 11 . 

O plano prevê o funcionamento dos segmentos econômicos em atividades, 

a abertura se dará em 3 fases. Da 1º fase para a 2ª fase, os dados serão 

monitorados por 30 (trinta) dias, ou seja, em 30/06/2020, haverá uma nova 

avaliação dos dados e informações para subsidiar a tomada de decisão, 

com base em evidências, primando sempre pela avaliação pormenorizada 

da taxa de crescimento semanal  da doença.

Considerando que o tempo mínimo de intervalo entre as estapas devem ser 

de no mínimo 14 (quatorze) dias, pois desta forma é possível avaliar a 

mudança no perfil de contágio, haja vista, o tempo de incubação do vírus.

Sendo assim, estamos seguindo o plano de retomada do Ministério da 

Saúde que preconiza o prazo de 30 (trinta) dias para o avanço de cada 

estapa.

Importante frisar que a mudança de fase só será possível mediante 

estabilidade de número de casos novos e capacidade de leitos hospitalares 

para atendimento à demanda. Por todos os dados ventilados, atualmente, o 

Município de Paracambi, encontra-se no nível de risco Bandeira Amarela 

Salientamos que não é possível concluir com certeza que os casos de 

COVID-19 no Município de Paracambi alcançaram o seu ápice.

Seguindo as informações descritas, a flexibilização do distanciamento social 

ocorrerá nas seguintes fases:

O objetivo é promover o retorno gradual da circulação de pessoas, incluindo 

as atividades laborais, com segurança, evitando uma possível explosão de 

casos sem que o sistema de saúde local tenha tempo de absorvê-los e 

garantir a assistência adequada à população.

Plano da reabertura 
do comércio e serviços 
em Fases:

FASE 1:  ÊNFASE NO ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU DE PEQUENA 

AGLOMERAÇÃO1

FASE 2: ÊNFASE NA MÉDIA AGLOMERAÇÃO2

FASE 3: ATIVIDADE PRÓXIMA À NORMAL, COM ÊNFASE NA 

MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO3



A Equipe de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, orienta que seja 

respeitado as medidas de afastamento, bem como, as medidas sanitárias 

pertinentes: DURAÇÃO DE 30 DIAS:

Abertura do comércio varejista com a presença de funcionários 

trabalhando com controle de entrada de clientes, de acordo com o 

tamanho do estabelecimento (respeitando o distanciamento de 2 metros 

entre clientes e funcionários);

Abertura de empresas de estacionamento de veículos;

O segmento de estética, beleza poderão funcionar com atendimento em 

domicílio ou atendimento individual com hora marcada;

Abertura de atividades de escritório (tais como imobiliária, engenharia, 

arquitetura, advocacia, contabilidade, turismo), desde que o local permita 

ventilação natural e com distanciamento entre os profissionais; os trabalhos 

possíveis de serem executados em home- office devem assim permanecer, 

manter áreas comuns dos estabelecimentos fechadas ou de acesso restrito

Empresas de todos os segmentos devem considerar implantação de horas 

de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração no transporte público 

durante o horário de pico de deslocamento e evitar aglomerações dentro 

das empresas (refeitórios, cantinas, espaços comuns...) para trabalhadores 

cuja natureza da função não permita trabalho remoto; 

Empresas de todos os segmentos devem aumentar a frequência de limpeza 

de superfícies frequentemente tocadas (por exemplo, telefones, botões de 

elevador, computadores, mesas, mesas de almoço, cozinhas, banheiros, 

caixas registradoras, áreas de estar, contadores de superfície, balcões de 

atendimento ao cliente, bares, mesas/menus de restaurantes).

A Equipe de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, orienta que seja 

respeitado as medidas de afastamento, bem como, as medidas sanitárias 

pertinentes: DURAÇÃO DE 30 DIAS:

Mantidos os serviços da fase 1;

Serviços de alimentação, como restaurantes, bares e congêneres, podem 

atender in loco com no máximo 50% da capacidade (respeitando o 

distanciamento), devendo priorizar os serviços de entrega; 

FASE 1:  ÊNFASE NO ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL OU DE PEQUENA
AGLOMERAÇÃO

FASE 2: ÊNFASE NA MÉDIA 
AGLOMERAÇÃO



Instituições religiosas podem abrir com regras de distanciamento e 

utilizando 50% de sua capacidade com recomendação de uso de máscaras, 

distanciamento de 2 metros entre pessoas, manutenção de condições de 

higiene e etiqueta respiratória; Restringindo as pessoas idosas, gestante, 

puérpera, pacientes com qualquer doença crônica.

A Equipe de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, orienta que seja 

respeitado as medidas de afastamento, bem como, as medidas sanitárias 

pertinentes: - DURAÇÃO 30 DIAS

Mantidos os serviços das fases 1 e 2;

Abertura de escolas de esporte, clubes e academias para atividades 

coletivas e de contato;

Instituições de Ensino, instituições religiosas e todos os estabelecimentos 

comerciais ou de escritório podem abrir dentro da sua capacidade 

instalada, desde que mantenham as regras de etiqueta respiratória, 

higienização de mãos e ambiente para trabalhadores e usuários; 

permanece a obrigatoriedade ao uso de máscaras;

Serviços de alimentação, como restaurantes, padarias e congêneres, 

podem atender in loco dentro da capacidade instalada, mantendo regras 

rígidas de higiene;

Bares e casas de festa e casas noturnas podem operar com 50% ocupação;

Cinema/teatro/auditório podem abrir com regras de distanciamento e 

utilizando ainda 50% da capacidade instalada com a obrigatoriedade de 

uso de máscaras, respeitando o distanciamento entre as pessoas de 2 

(duas) poltronas ou no mínimo 2 (dois) metros; 

As pessoas devem evitar ficar muito tempo em locais com grande número 

de pessoas e devem obrigatoriamente fazer uso das máscaras.

FASE 3: ATIVIDADE PRÓXIMA À 
NORMAL, COM ÊNFASE NA 
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE 
HIGIENIZAÇÃO



As avaliações entre as fases será apresentada com até 3 dias de 

antecedência do término da fase vigente e será avaliada pelos integrantes 

do COE (Centro de Emergência em Saúde)  quanto a situação 

epidemiológica, destacando a taxa de incidência por semana 

epidemiológica, assim como,  a taxa de ocupação de leitos.

Conforme ventilado acima, o referido plano prevê o funcionamento dos 

segmentos econômicos em atividades, a abertura se dará em 3 fases. Da 1º 

fase para a 2ª fase, os dados serão monitorados por 30 (trinta) dias, ou seja, 

em 30/06/2020, haverá uma nova avaliação dos dados e informações para 

subsidiar a tomada de decisão, com base em evidências, primando sempre 

pela avaliação pormenorizada da taxa de crescimento semanal  da doença.

LAVE SUAS MÃOS FREQUENTEMENTE ATÉ A ALTURA DOS PUNHOS, COM ÁGUA E SABÃO, OU 

ENTÃO HIGIENIZE COM ÁLCOOL EM GEL 70%.

NÃO TOQUE OLHOS, NARIZ E BOCA COM AS MÃOS NÃO HIGIENIZADAS.

EVITE CIRCULAÇÃO DESNECESSÁRIA. SE PUDER, FIQUE EM CASA.

UTILIZE MÁSCARAS CASEIRAS OU ARTESANAIS FEITAS DE TECIDO EM SITUAÇÕES DE SAÍDA DE 

SUA RESIDÊNCIA.

MANTENHA UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE CERCA DE 2 METROS DE OUTRAS PESSOAS.

EVITE ABRAÇOS, BEIJOS E APERTOS DE MÃOS.

AO TOSSIR OU ESPIRRAR, CUBRA NARIZ E BOCA COM LENÇO OU PROTEJA COM O BRAÇO 

(NUNCA COM AS MÃOS) E HIGIENIZE AS MÃOS SEMPRE APÓS TOSSIR OU ESPIRRAR.

NÃO COMPARTILHE OBJETOS DE USO PESSOAL, COMO TALHERES, PRATOS E COPOS.

MANTENHA OS AMBIENTES LIMPOS E BEM VENTILADOS.

LIMPE E DESINFETE DIARIAMENTE E VÁRIAS VEZES AO DIA, AS SUPERFÍCIES FREQUENTEMENTE 

TOCADAS, COMO CELULARES, TABLETS, MAÇANETAS, INTERRUPTORES DE LUZ, BANCADAS, 

MESAS, TELEFONES, TECLADOS, BANHEIROS, TORNEIRAS E PIAS.

Quadro Síntese de 
Medidas Protetivas

Medidas de proteção comuns 
para todas FASES 

A Superintendência de Vigilância Sanitária e a Superintendência de 

Vigilância Epidemiológica, realizarão o monitoramento e as orientações 

necessárias para cada atividade.

Monitoramento das FASES



Órgãos Responsáveis pela
Fiscalização

Cronograma de Reabertura do 
Comércio Não-Essencial

Fica a Guarda Municipal, a Defesa Civil, a Procuradoria Geral do Município de 

Paracambi e todos os agentes de fiscalização autorizados a dar 

cumprimento a todas as disposições do decreto municipal de 

funcionamento das atividades comerciais em tempo de pandemia.

Em casos de descumprimento das normas establecidas, ficam autorizados 

aos órgãos de controle, fiscalização e de poder de polícia, com o objetivo de 

atender  o interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar as 

medidas adiministrativas ( inclusive com embargos, interdições e remoção 

de equipamentos e estruturas e apreensão de mercadorias) e judiciais 

cabíveis.

Conforme ventilado acima, o referido plano prevê o funcionamento dos 

segmentos econômicos em atividades, a abertura se dará em 3 fases. Da 1º 

fase para a 2ª fase, os dados serão monitorados por 30 (trinta) dias, ou seja, 

em 30/06/2020, haverá uma nova avaliação dos dados e informações para 

subsidiar a tomada de decisão, com base em evidências, primando sempre 

pela avaliação pormenorizada da taxa de crescimento semanal10 da 

doença.


