PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito '

DECRETO n " 170/2020

PUBLICADO

Dispõe sobre medidas de flexibilização do comercio,
bares

z

e

atividades,

no

âmbito

do

temtónono

Mumcipio de Santo Estevão, na forma que indica e

Gilnuii

da outras providências

Secretario de^3n>n^tracão
Decreto n" 02/2817

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO, ESTADO DA BAHIA, no

exercício das suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30

de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV),

Considerando a avaliação de nsco mumcipal que se encontra no
patamar

Moderado,

ENCAMINHADA

PELO

COMITÊ

MUNICIPAL

DE

ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, Santo Estevão, Estado da

Bahia que permite elaborar protocolo geral protocolos específicos de forma
conjunta para garantir a retomada das atividades econômicas e sociais, a fim

de assegurar que a reabertura gradual e segura seja feita de forma ordenada,
»

com regras voltadas a mitigação da transmissão e do contágio pelo novo
Coronavírus,

Considerando que a avaliação de nsco municipal venha a modificar
para classificação Alta ou Muito Alta, o município adotara medidas restntivas.

Considerando as ações discutidas pelo Comitê Mumcipal de Saúde,

Considerando as boas praticas e os procedimentos de higiemzação,
bem como garantir as condutas adequadas de higiene pessoal e o controle de
saúde dos colaboradores e clientes, a fim de minimizar o nsco de transmissão
daCOVID-19
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DECRETA

Art 1° - Fica revogada a restrição de loqomoção noturna
Art. 2° - Fica revogado a limitação de horário e o funcionamento do comércio,
restabelecendo o horário das 08 00 as 19 00 horas

Art. 3° - Ficam definidos os protocolos setoriais para as atividades, a serem

observados quando da autorização para abertura prevista no presente
Decreto

I -academias de ginástica e similares,
II -barbearias, salões de beleza e similares,

III -restaurantes, padarias, bares, lanchonetes e similares,
IV -terminal rodoviário e similares,
k

V -Igrejas e similares,
VI -supermercados, mercearias, centro de abastecimento e similares
I - Protocolo Setorial de Academias de Ginástica e Simüares

Art. 4° Fica revogado a limitação de horário e funcionamento de academias de

gmástica e similares, defimdo o seguinte protocolo setorial

I - as academias em Shopping Centers e Centros Comerciais segurrão o
horário destes empreendimentos e, as demais academias poderão funcionar de
segunda-feira a sabado, sem restrição de horário,

II - o limite máximo de ocupação das academias sera de 1 cliente a cada 6m2,

III - cada cliente poderá permanecer pelo período máximo de 1 hora por dia,
IV - o agendamento prévio do horário de treino e obngatono, sendo vedado o
acesso às academias fora do horário reservado,

V - no momento da entrada dos chentes nas academias, um atendente devera

confirmar o agendamento prévio do horário para realizar a liberação,
VI - não devem ser utihzados leitores biométricos para liberação da entrada,
que poderá ser autorizada através da comunicação do CPF ou número de
matrícula.
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VII - sempre que possível, deverão ser designadas portas específicas para
entrada e saída de clientes e demarcados com sinalização no chão, fluxos de

circulação interna, de modo a evitar o cruzamento de pessoas,

VIII - deverão ser disponibilizados tapetes higienizadores para limpeza dos pes
nas entradas do estabelecimento,

,

IX - os protocolos geral e setorial e a capacidade máxima de pessoas
simultâneas na academia de acordo com este protocolo deverão ser afixadas
em locais visíveis ao público e proximos às entradas dos estabelecimentos,
X - não poderão ser realizados eventos de reabertura,

XI - o uso de máscaras e obrigatório durante todo o período de permanência
dos alunos, mclusive na realização de atividades aerobicas e crossfit,
XII - cada aluno deve higiemzar o aparelho, equipamento e/ou utensílios antes
e apos seu uso, com álcool 70% ou similar, devendo o estabelecimento

orientar e fiscalizar seus alunos,

XIII - não poderá haver compartilhamento de equipamentos, aparelhos e

quaisquer utensílios,

^

XIV - fica proibida a realização de exercícios ou movimentos em dupla, tno ou
grupo,

XV - deverão ser dispombúizados kits de hmpeza em pontos estratégicos das
áreas de musculação e peso hvre, contendo toalhas de papel e produto
específico de higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos
de tremo, como colchonetes, halteres e máquinas No mesmo local, deve haver

orientação para descarte correto e imediato das toalhas de papel,
XVI - durante o horário de funcionamento, cada área do estabelecimento

deverá ser fechada, em um intervalo máximo de 2 horas, para Imipeza geral e
desinfecção dos ambientes,

XVII - as aulas coletivas terão duração maxima de 50 mmutos, com mtervalo

mmimo de 10 minutos entre elas para higienização dos equipamentos e dos
ambientes, e o espaço de cada aluno devera ser demarcado no chão,
observado o afastamento mínimo de 2m,

XVIII - no espaço das aulas coletivas fica proibida a permanência de pessoas
que não tenham agendamento para horário específico.
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XIX - devera ser comunicado aos clientes que, caso desejem utilizar toalhas ou

garrafas de água, estas serão, obrigatoriamente, de uso pessoal e não poderão
ser emprestadas ou compartilhadas,

XX - devera ser mantido o afastamento entre os equipamentos de, no mínimo,

l,5m de distância, inclusive esteiras, bicicletas e similares e aqueles que não
atendam ao distanciamento mínimo deverão ser isolados por meio de barreiras
físicas e permanecer desligados,

XXI - deverá ser delimitado com marcação no chão o espaço em que cada
cliente deve se exercitar nas areas de peso livre e nas salas de atividades
coletivas, sempre considerando o distanciamento mínimo de l,5m,
XXII - fica proibido consumo de alimentos no local,

XXIII -

os sanitanos deverão

dispor de pias,

preferencialmente

sem

acionamento manual, com água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa e
acionamento

por pedal,

sendo vedado

o

uso

de

secadores

de

mãos

automáticos,

XXIV - próximo a todos os lavatórios, devem ser afixadas instruções sobre a
correta higiemzação

das

mãos,

inclusive

quanto

à

forma

correta de

fechamento das torneiras de acionamento manual,

XXV - quando possível, as portas dos sanitários, vestiários e outras áreas de

uso comum deverão permanecer abertas para beneficiar a ventilação e evitar o
uso de maçanetas e puxadores,

»

XXVI - os bebedouros não poderão ser utüizados,

XXVII - deverá ser permitido, quando sohcitado, o congelamento de planos de
chentes acima de 60 anos,

XXVIII - as cantinas poderão vender água para consumo no local, desde que
as embalagens sejam devidamente higiemzadas com álcool 70% no momento

da venda e os demais produtos, desde que mdustrializados e nas embalagens
originais do fabricante, poderão ser comercializados exclusivamente para
consumo fora das academias, desde que higienizados com álcool 70% no ato
da venda,

XXIX - as academias situadas em áreas comuns de prédios e condomínios
edilícios poderão funcionar desde que obedeçam às medidas estabelecidas no

Protocolo Geral e, no que couber, neste protocolo, alem de outras regras

estabelecidas pelos respectivos condommios
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II - Protocolo Setorial de Barbearias, Salões de Beleza e Similares

Art. 5° Fica revogado a limitação de funcionamento das barbearias, salões de

beleza e similares, definido o segumte protocolo setorial para o funcionamento
I - os estabelecimentos localizados em Shopping Centers e Centros Comerciais
seguirão o horáno destes empreendimentos, os demais em horáno comercial,

II - o limite de atendimento simultâneo será de 30% da capacidade máxima de
clientes,

III - e obngatorio afixar, em locais visíveis ao público proximos as entradas, os
protocolo geral e setonal e a capacidade máxima de pessoas simultâneas no
estabelecimento,

t

IV - deverão ser disponibilizados tapetes higienizadores para limpeza dos pés
nas entradas dos estabelecimentos,

V - só serão permitidos acompanhantes para crianças, idosos e pessoas com
deficiência,

VI - o ambiente deve ser higiemzado com álcool a 70% antes da abertura do
estabelecimento,

mclumdo

bancadas,

utensílios

lavatorios,

cadeiras

e

instrumentos de trabalho,

VII - sempre que possível, deverão ser designadas portas especificas para
entrada e saída de chentes,

VIII - os atendimentos devem ser realizados exclusivamente com agendamento
para evitar filas e espera,

»

IX - o intervalo entre um cliente e outro deve ser de, no mínimo, 15 minutos

para possibilitar a higiemzação do local,

X - deve ser mantido o distanciamento de l,5m entre bancadas, caderras e/ou
maças de atendimento,

XI - sempre que possível deverão ser utilizadas divisónas confecciojiadas com

produto de fácd desmfecção para separação das bancadas de trabalho,

XII - quando possível, deve-se manter as portas e janelas abertas para
melhorar a ventilação do local e, havendo ambiente refrigerado, o sistema deve
ser mantido em ventilação, não podendo ficar no modo de recirculação do ar.
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XIII - os estabelecimentos devem criar horários de trabalho diferenciados para

os colaboradores para reduzir o número de trabalhadores simultâneos no
local,

XIV - é obrigatória a utilização, por parte dos trabalhadores, dos seguintes
equipamentos de proteção individual (EPrs) máscara de tecido, face shield,
roupa de utilização exclusiva dentro do estabelecimento ou avental descartavel

e calçado de uso exclusivo dentro das mstalações,
XV - devera ser realizada a limpeza e desinfecção dos óculos ou da viseira de
proteção após cada chente,

XVI - os trabalhadores não devem usar adornos tipo pulseiras, brincos,
relógios e anéis, alem de evitar unhas de gel e unhas compridas, que
dificultam a higiemzação adequada das mãos,
XVII - cada funcionário deve ter o seu próprio equipamento como secador,
I

escovas etc , e realizar a higiemzação e descontammação destes equipamentos
após cada uso,

XVIII - na reahzação de trabalhos com produtos mais agressivos por

inalação/respiração deve ser usada máscara com nível de proteção superior a
simples máscara cirúrgica,
XIX - todos os utensílios não perfurantes devem ser lavados e desmfetados
com álcool 70%,

XX - os utensílios cortantes (alicates de unha, espatula de metal, navalhas,

curetas para podologia etc) deverão ser descartaveis ou de uso pessoal de
cada chente Caso sejam usados utensílios reutihzáveis, estes deverão ser,

obrigatoriamente, lavados com água e sabão e, posteriormente, esterilizados
t

em autoclaves após cada uso,
XXI - não sera permitido o compartilhamento de utensílios entre clientes Os

utensílios de uso múltiplo como pentes, tesouras, máquinas de cortar, etc ,
deverão ser desmfetados após cada uso, segundo as instruções do fabricante,
XXII - recomenda-se evitar o compartilhamento, entre os empregados, de

produtos como shampoos, condicionadores, cremes, etc , sendo que, apos
cada uso, os recipientes destes produtos devem ser higienizados com água e
sabão,
XXIII - na utdização de secadores de cabelo, o vento deve ser direcionado da

raiz do cabelo para as pontas a fim de mitigar a propagação de partículas.
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XXIV - poderá ser realizada a comercialização de produtos não alimentícios,
desde que industrializados e na embalagem original do fabricante, devendo os
mesmos ser devidamente higiemzados com álcool 70% no momento da venda,

XXV

-

os

sanitanos

deverão

dispor

de

pias,

preferencialmente

sem

acionamento manual, com água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa e

acionamento por pedal, não sendo permitido o uso de secadores de mãos
automaticos,

XXVI - próximo a todos os lavatónos, devem ser afixadas instruções sobre a

correta higienização

das

mãos,

inclusive

quanto

ã

forma

correta de

fechamento das torneiras de acionamento manual,

XXVII - jornais, revistas, catalogos e semelhantes devem ser retirados do local
para evitar a contaminação cruzada,

XXVIII - preferencialmente deverá ser evitada a utilização de utensílios que
encostem na face do cliente e, caso não seja possível, os utensílios que toquem

na face do cliente devem ser devidamente desinfetados antes e depois da sua
i

utilização,

XXIX -

os estabelecimento devem implementar um plano de limpeza,

higienização e desmfecção que preveja uma maior freqüência destes cuidados
para todas as superfícies, principalmente naquelas em que o toque seja mais

freqüentemente, como mesas de manicure, braços das cadeiras, interruptores,
maçanetas etc ,

XXX - a periodicidade de higienização do espaço de trabalho utilizado

(bancada, calhas de lavagem), do chão e das instalações sanitárias não deve
ser superior a 2 horas,

XXXI - deverão ser mantidos na bancada apenas instrumentos e produtos a
serem utihzados durante o atendimento,
í

XXXII - a roupa de trabalho, as toalhas e os penteadores não descartáveis,

apos terem sido usados por cada chente, deverão ser lavados separadamente a
temperatura superior a 60° C,

XXXII - nos procedimentos de depilação, serão utilizados espatulas e palitos
descartáveis e a cera deverá ser acondicionada em outro recipiente próprio e

descartada, em seguida, juntamente com aquela que foi utilizada,

XXXIII - no caso do uso de pinças, se as mesmas não forem de propriedade do
cliente, deverão ser esterilizadas em autoclave,
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XXXIV - os lençóis deverão ser descartáveis em todos os procedimentos, sendo
trocados a cada atendimento,

XXXV - e obrigatório o uso de luvas descartaveis pelos profissionais de
depilação, que devem ser trocadas a cada atendimento

III - Protocolo Setorial para Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Padarias e
Similares

Art 6° Fica revogado a hmitação de horano e funcionamento dos bares,
lanchonetes, padarias e similares

I - os estabelecimentos localizados em Shopping Centers e Centros Comerciais
seguirão o horário destes empreendimentos,

II - na chegada aos estabelecimentos, a temperatura dos colaboradores,

prestadores de serviço e chentes deve ser aferida, e aqueles com resultado
Igual ou superior a 37,5°C devem ser direcionados para acompanhamento de
saúde adequado,

III - o uso de máscaras é obrigatório, exceto durante as refeições,
IV - não poderão ser realizados eventos de reabertura,

V - e obrigatono afixar, em locais visíveis e próximos às entradas, os

protocolos geral e setorial, como também a capacidade maxima de pessoas
permitidas simultaneamente no estabelecimento,

VI - os restaurantes com serviço de buffet terão que dispombilizar
funcionários, utihzando os EPIs adequados, como mascara de tecido e face
shield, avental e touca, para servir os clientes,

VII - recomenda-se a adoção de refeições previamente montadas em

embalagens mdividuais e protegidas com filme plástico, principalmente
saladas e alimentos fnos, que deverão estar em expositores adequadamente
refrigerados,

VIII - os clientes deverão permaneceria uma distância mínima de Im em

relação ao expositor em que estiverem dispostos os alimentos, com uso
obrigatório de máscaras,

IX - para restaurantes que atuam com sistema de rodízio, é obrigatona a

adoção de serviço por pedido específico (a Ia carte) ou por buffet, com as
adequações estruturais necessárias.
Praça 7 de setembro, n° 548, Centro, Santo Estevão/Ba - CEP 44 190-000
FONE 75 3245-1061 - wuw santoestevao ba gov br

08 PAGINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
Estado da Bahia

Gabinete do Prefeito

X - recomenda-se a utilização de talheres descartáveis, mas caso sejam
disponibilizados talheres de uso permanente, estes devem ser higienizados
individualmente e entregues pelo atendente do estabelecimento ao chente, que
não poderá ter acesso direto aos utensílios,

XI - pratos, copos e bandejas, quando de uso permanente, devem ter a

higiemzação mtensiíicada, sendo vedado o acesso direto pelo cliente,
XII - a distância entre as mesas deve ser de, no mínimo, 2m e a distância

entre as cadeiras de mesas diferentes deve ser de, no mínimo, Im,

XIII - cada mesa está limitada à quantidade maxima de 6 pessoas,

XIV -guardanapos de papel devem ser oferecidos em recipientes protegidos ou
embalados e guardanapos de tecido só devem ser disponibihzados após a
ocupação da mesa,

XV - é obrigatória a substituição das toalhas de mesa apos cada atendimento,

XVI - mesas e cadeiras que não puderem ser retiradas para garantir os
afastamentos previstos acima deverão ser isoladas com barreiras físicas,
XVII -

os

sanitários

deverão

dispor de

pias,

preferencialmente sem

acionamento manual, com agua, sabão, papel toalha e lixeira com tampa e
acionamento por pedal, não sendo permitido o uso de secadores de mãos
automaticos,

XVIII - próximo a todos os lavatonos, devem ser afixadas instruções sobre a
correta higiemzação

das mãos,

inclusive quanto

à

forma correta de

fechamento das torneiras de acionamento manual,

XIX - deve ser pnonzado o funcionamento com reservas para organizar a
disposição dos clientes no espaço e evitar filas,
XX - os estabelecimentos serão responsáveis pelo ordenamento das filas nas
áreas internas e externas, inclusive com uso de monitores, se necessário,

garantmdo

o

afastamento

mínimo

de

l,5m

entre

as

pessoas

e

a

obrigatoriedade do uso de máscaras,

XXI - todos os espaços deverão ser dehmitados para garantir o distanciamento
recomendado entre as pessoas,
XXII - recomenda-se manter distanciamento de l,5m entre os funcionários em

todos os ambientes, inclusive bares, cozinhas, áreas de manipulação
alimentos, etc ,
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XXIII - todos os funcionários que servem e/ou realizam entrega de produto
pronto aos clientes devem usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados e lavar as mãos com água e sabão a cada atendimento,

XXIV - os clientes devem ser orientados a realizar o pedido completo de uma

única vez, reduzindo a necessidade da presença de atendentes próximos às
mesas,

XXV - o consumo de bebidas e alimentos nas calçadas fica restrito para os
clientes que estiverem utilizando mesas,

XXVI - não poderão ser realizados eveçitos ou promoções que possam gerar
aglomeração de pessoas,

XXVII - o estabelecimento deve implementar rotmas de higiemzação Has
matérias pnmas recebidas, como lavagem com água e sabão e desmfecção

com álcool a 70% ou similares das embalagens, o descarte apropriado das
mesmas e a sanitização dos alimentos crus, como frutas, legumes e verduras,

utilizando produtos adequados para este fim,
XVIII - deverá ser evitada a utilização de comandas individual em cartões e,
caso necessário, estes deverão ser higienizados a cada uso,

XIX - não deverá ser permitida a entrada de entregadores e colaboradores de
outros setores na área de manipulação de alimentos,
XXX - apos cada turno de trabalho todos os utensílios utilizados na

preparação dos alimentos, como colheres, facas, conchas, frigideiras, etc
deverão ser lavados com água e sabão,

XXXI -todos os utensílios usados na preparação de bebidas (copos,

coqueteleiras, medidores de doses, taças, garrafas etc ) deverão ser hmpos
antes e após cada turno de trabalho com água, sabão e álcool 70% ou
similares,

XXXII - na entrada do setor de manipulação e preparação de alimentos, deverá
haver tapete higiemzador tipo pedilúvio,
XXXIII - o uniforme dos funcionários deve ser lavado e trocado diariamente,

sendo transportado protegido em saco plástico ou outra proteção adequada e o
uso e troca deverão acontecer somente nas dependências da empresa, devendo

os objetos pessoais ser guardados em local específico e reservados para esse
fim.
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XXXIV -o funcionário deve retirar todos os objetos de adorno pessoal que
possam acumular sujeiras nas mãos, como anéis, brincos, pulseiras, relógios
etc e manter as unhas aparadas e sem esmalte e no caso de funcionários que

utilizem óculos, sugere-se a implementação de medidas que garantam a sua
correta higiemzação,

XXXV - não é permitido o uso de celulares e outros utensílios de uso pessoal
na área de manipulação de alimentos, devendo ser adotadas medidas que
garantam a limpeza e higiemzação desses equipamentos como forma de
redução da disseminação de doenças, inclusive da COVID-19,

XXXVI - é obngatona a presença de pia exclusiva para a higiene das mãos na
í

área de produção/manipulação dos alimentos, que devem estar localizadas em
posição estrategica em relação ao fluxo de preparo dos ahmentos, em número
suficiente de modo a atender toda a area,

XXXVII - é obrigatória a presença de acessórios nas pias das áreas de

produção e manipulação dos alimentos, a saber sabão liquido para mãos,
toalhas de papel não reciclado (não sendo permitido o uso de toalhas de
tecido), lixeira com tampa com acionamento que dispense o uso das mãos,

XXXVIII - o estabelecimento deve implantar e implementar rotmas de hmpeza

e desmfecção nas mstalações (teto, parede e piso) da área de manipulação dos
ahmentos, equipamentos, bancadas, moveis e utensíhos que devem ser limpos
antes, durante e após o término das atividades,

XXXIX - o estabelecimento deve implantar e implementar rotmas de

higiemzação e desmfecção nas áreas de vestiários, vias de acesso, áreas
externas (pátios), nas superfícies em que há maior freqüência de contato
manual, como maçanetas das portas, cornmãos das escadas, bem como

banheiros e/ou sanitários que devem ser higienizados no intervalo máximo de
2 horas, sendo disponibilizado álcool em gel 70%, ou solução de efeito similar,

sabão líquido, toalhas de papel, lixeira com acionamento que dispense o uso
das mãos,

XL - a higiemzação do local de armazenamento das entregas por deliveiy
devera ser realizada antes e após abertura,
XLI - fica proibida a execução de música ao vivo e, havendo música ambiente,

manter a intensidade máxima do som em 35 decibéis (dB),
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VLII - fica proibido o uso de áreas de entretenimento, como espaço kids,
parques, brinquedotecas, salão de jogos e similares
IV Funcionamento de Terminal rodoviário e similares

Art 7° Fica definido o seguinte protocolo setorial para o funcionamento do
terminal rodoviário e similar

I - na chegada de ônibus, a temperatura dos colaboradores, prestadores de

serviço e clientes deve ser aferida, e aqueles com resultado igual ou superior a
37,5°C devem ser direcionados para acompanhamento de saúde adequado,
II - os freqüentadores deverão ser orientados a permanecer no local por um
período máximo de 1 hora, sempre mantendo o afastamento mmimo de l,5m,
$

III - o uso de máscaras e obrigatório durante toda a permanência na
rodoviaria,

IV - e de responsabilidade dos estabelecimentos a organização de eventuais
filas de acesso a esses locais, mclusive utilizando monitores se necessário,

garantindo o distanciamento mmimo de l,5m entre as pessoas e o uso de
mascaras,

V - fica proibido o uso de bebedouros,
VI - quando possível, deve-se manter as portas e janelas abertas para
melhorar a ventilação do local e, no caso de ambiente refrigerado, o sistema
não poderá ser mantido no modo recirculação do ar,

VII - deverão ser disponibilizados tapetes higienizadores para limpeza dos pés
nas entradas dos estabelecimentos,

VIII - devera ser realizada higienização total do ambiente na chegada e saída
de ônibus e, pelo menos 1 vez durante o período de funcionamento, deverá ser
realizada a higienização do ambiente sem a presença de passageiros,
IX - os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente sem acionamento

manual, com água, sabão, papel toalha e liKeira com tampa e acionamento por
pedal, não sendo permitido o uso de secadores de mãos automáticos,
X - próximo a todos os lavatónos, devem ser afixadas mstruções sobre a

correta higienização

das

mãos,

inclusive

quanto

a

forma

correta de

fechamento das torneiras de acionamento manual,

XI - lanchonetes, bares, restaurantes e similares localizados nesses espaços

deverão seguir o protocolo setorial para o segmento.
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V Protocolo setorial para Instituições religiosas

Art

8° Fica revogado a limitação de horário e realização de cultos e

celebrações , definido o seguinte protocolo setorial,
I

-

o

responsável pelo

templo

deve

orientar

os

membros

e

demais

freqüentadores sobre práticas preventivas cotidianas como uso de máscaras,

higiene das mãos, etiqueta respiratória, bem como a não comparecerem nos
cultos, missas e outras celebrações caso apresentem smtomas gripais (tosse,
dificuldade

para respirar,

febre,

entre

outros),

bem

como

se

forem

diagnosticados como casos suspeitos ou confirmados de contaminação pela
COVID-19

II - cada pessoa que chegar para acompanhar a celebração dos cultos
rehgiosos deve higienizar as mãos com álcool 70% antes de entrar e ao sair A

adoção desta prática deve ser viabilizada pelo templo religioso e ser valorizada,
pois pode reduzir significativamente o risco de contaminação

III - os templos religiosos devem disponibilizar condições para que as pessoas

adotem a prática de higiene de mãos no local, posicionando frascos e
dispensadores abastecidos com álcool 70% em pontos estratégicos e de fácil
acesso aos freqüentadores

IV - idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco como hipertensos,
diabéticos, gestantes, e outros devem permanecer em casa e acompanhar as
celebrações por meios de comunicação como radio, televisão, mternet, entre
outros recursos

V - todos os ambientes devem ser mantidos constantemente abertos, arejados
e ventilados, de preferência de forma natural

VI - realizar controle de fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitando
distanciamento mimmo de 2 metros entre as pessoas,
VII - obrigatório pano umedecido com água sanitaria na porta de entrada, a
fim de realizar desmfecção dos pés
VIII - antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, devem
ser evitadas práticas de aproximação entre as pessoas e outras formas de

contatos físico, como dar as mãos, beijos, abraços, apertos de mãos, entr^
outros.
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IX - espaços destinados à recreação de crianças como espaço kids,
brmquedotecas e simdares devem permánecer fechados

X - fica proibido o compartilhamento de materiais como bíbha, revista, rosário,
entre outros O uso desses deve ser individual

XI - o uso de mstrumentos musicais e microfone deve ser individual Esses

devem ser desmfetados após cada uso
XII

-

deve

ser evitado

o

intervalo mínimo

de

15

mmutos

entre

cada

atendimento para desmfecção do ambiente,
XIII - o método de coleta das contribuições financeiras deve ser revisto de

forma a não haver contato físico dos fieis e celebrantes com os mesmos,

possibilitando a coleta por meio de uma caixa fixa, por correio ou por meio
eletrônico

XIV - dispensadores de água benta ou ôutro elemento de consagração de uso
coletivo devem ser bloqueados

XV - os bancos devem possuir demarcações para manter o distanciamento
entre as pessoas,

XVI - os dispensadores de agua dos bebedouros que exigem aproximação da

boca com o ponto de saída da agua devem ser bloqueados
XVII - somente será autorizado o funcionamento de bebedouros onde copos e
garrafas podem ser preenchidas diretamente, e sem tocar o bocal dos mesmos
na saída de água

XVIII - as congregações que celebram a ceia, com partilha de pão e vmho, ou

celebração de comunhão, os líderes religiosos e os fiéis devem higienizar as
mãos antes de realizar a partilha Os elementos devem ser entregue nas mãos
e não na boca dos fiéis,

XIX - durante o horário de funcionamento dos templos rehgiosos, deve ser

realizada a hmpeza geral e a desmfecção de todos os ambientes de, pelo
menos, uma vez por penodo, matutino, vespertino e noturno, bem como antes
e depois das celebrações

XX - cada instituição religiosa devera afixar dentro do templo, em local publico
e visível, a informação de quem é o líder legalmente constituído, o qual ficará
responsável por todos os efeitos legais e sanitários advindos a partir da
respectiva celebração
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XXI - após as celebrações o local deve ser rigorosamente desinfetado

principalmente nos locais freqüentemente tocados, como bancos, maçanetas
de portas, microfones entre outros,

'

VI Protocolo setorial para supermercados, mercearias e similares

Art. 9° Fica revogado a limitação de horário e funcionamento para
supermercados, mercearias e simdares, definido o segumte protocolo setorial

I- Não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de
trabalho, como EPIs, fones, aparelhos de telefone, e outros, fornecendo esses

materiais para cada trabalhador,

- Não realizar reuniões presenciais,

priorizando reuniões a distância (videoconferência), caso não seja possível,
fornecer máscaras,

II - O acesso ao estabelecimento deverá ser controlado evitando aglomeração
Demarcar com smalização no lado externo do estabelecimento a distância de 2

metros paras as pessoas que ficarem nas filas aguardando para adentrar no
estabelecimento,

III - Nas areas de circulação mtema dos estabelecimentos sempre demarcar
com sinalização a distância de 2 metros que deve ser mantida entre um cliente
e outro, incluindo os corredores de mercadorias,

IV- Demarcar, com smalização, a circulação mtema, com fluxo determinado
para a entrada e saída

V- Só permitir a entrada de clientes se estiver utilizando máscaras,

VI - Reduzir o fluxo e permanência de pessoas (clientes e colaboradores)
dentro do estabelecimento para uma ocupação de 2m® por pessoa,
VII - Disponibilizar álcool 70% para Ijigienização das mãos, para uso dos

clientes, funcionários e entregadores, em pontos estratégicos (entrada,
corredores, balcões de atendimento e "caixas") e próximo a

área de

manipulação de alimentos,

VIII - Providenciar cartazes com orientações e mcentivos para a correta
higienização das mãos,

IX - Realizar a higienização freqüente, pelo menos antes e após uso, dos fones,
dos aparelhos de telefone, das mesas, e outros.
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X - Realizar a higiemzação freqüente das maçanetas, torneiras, commãos,
mesas, cadeiras, teclados, computadores, botões de elevadores, telefones e

todas as superfícies metálicas constantemente com álcool a 70%,

XI- Reforçar os procedimentos de hi^ene de todos os ambientes, como
depositos, sanitarios e áreas de circulação de chentes, além dos pontos de
retaguarda da loja, como a área do estoque e de apoio para recebimento de
mercadorias,

XII- Sistematizar a limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com
desinfetantes a base de cloro para piso e álcool a 70% para as demais
superfícies, no mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme necessidade,

XIII- Realizar a higiemzação dos cabos de condução dos carrinhos (área de
apoio das mãos) e alças das cestmhas após o uso de cada cliente, com álcool
70% ou outro samtizante adequado segundo recomendações da ANVISA,

garantindo a segurança do funcionário executor da operação (treinamento e

fornecimento de EPls, conforme a exigência do fabricante do produto
utilizado)

XIV- Aumentar a freqüência da higiemzação completa (todas as estruturas) de

carrinhos e cestmhas, considerando a execução das etapas de limpeza e
desinfecção,

XV - Intensificar a higiemzação dos sanitários existentes, sendo que o

funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção apropriados (luva de
borracha, avental, calça comprida, sapato fechado)

Reahzar a limpeza e

desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção com
álcool a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não
tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores,

etc),

®

XVI- Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que
possível, deixando portas e janelas abertas, incluindo áreas de convivência de
funcionários, tais como refeitórios de locais de descanso,
XVII - Evitar o uso de ar condicionado,

XVIII - Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para
mgestão, devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o

funcionamento

apenas

estabelecimentos

deverão

do

dispensador

fornecer

copos

de

água

descartáveis

para
aos

copos
clientes
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funcionários Também é permitido aos funcionários copos ou canecas não
descartáveis, desde que de uso individual e higienizadas com regularidade,
XIX - Não oferecer produtos para degustação,

XX - Proibir que clientes consumam ^produtos dentro do estabelecimento
quando estiverem realizando compras,

XXI - Caso o estabelecimento possua "Espaço Kids",

o mesmo deve

permanecer fechado,

Art. 10 ° -

Fica revogado a suspensão dos pontos de transportes para o

recebimento e/ou transbordo de pessoas

Art. 11° - Os procedimentos de fiscalização das medidas previstas devem ser

realizados pelo proprietário ou responsável do estabelecimento, sob as penas
de cassação de Licença ou Alvara e Interdição de funcionamento pelos orgão
competentes da admmistração pública

Art 12° - Este Decreto entra em vigor n,a data de sua publicação

Santo Estevão, 17 de agosto de 2020

Rogério c^í^^Santos Costa
Prefeito

Ricardo O Rebelo de Matos
Procurador Geral do Município
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