COMITÊ DE
ENFRENTAMENTO

PLANO MUNICIPAL DE RETOMADA
DA ECONOMIA DE FRANCISCO MORATO

Seguindo todas as diretrizes do governo do Estado de São Paulo e em alinhamento com o Plano São Paulo de retomada da economia divulgado no dia 27
de maio de 2020, o Comitê de Enfrentamento da COVID-19 do município de
Francisco Morato apresenta o Plano Municipal Gradual de Retomada da Economia.
Este documento mostra de forma clara e didática, disposto fase a fase, quais
atividades poderão retornar ao funcionamento e quais os protocolos de higiene
que precisam ser seguidos por comerciantes e prestadores de serviços.
Contando com a participação responsável de cada um e cada uma, certos de
que as orientações e protocolos apresentados em nosso Plano Municipal serão
rigorosamente seguidos, nossa cidade poderá, de forma gradual, voltar à sua
rotina considerando evidentemente a nova realidade.
Ao longo de toda a quarentena, iniciada no dia 20 de março de 2020, foram
inúmeras as ações na área da saúde, da comunicação e de outros departamentos da Gestão Pública para conter os casos de COVID-19 no município. Além do
compromisso em preservar a vida e a saúde das pessoas, a Prefeitura Municipal,
através do Comitê de Contigência, vem desenvolvendo estudos que buscam a
pactuação responsável e cooperativa com os segmentos econômicos.
É importante ressaltar que o poder público tem a visão epidemiológica, sanitária e jurídica para a formação dos protocolos e regramentos, mas caberá aos
segmentos produtivos a colaboração no sentido de viabilizar comercial e economicamente as propostas.
Com apoio de toda a população, estaremos prontos a avançar em cada fase,
juntos, com segurança e responsabilidade.
Respeitar o Plano e os protocolos será fundamental para continuarmos a nossa
caminhada de superação de mais este desafio.
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RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
SERÁ EM FASES DE ACORDO COM CADA SETOR

Fase 1

Fase 2

Alerta Máximo
Fase de atenção,
com eventuais
liberações

Atividades que
receberão
flexibilidade

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Controle

Flexibilização

Abertura Parcial

Normal Controlado

Fase de contaminação,
com liberação apenas
para serviços essenciais

Fase controlada, com
maior liberação de
atividades

Fase decrescente,
com menores
restrições

Fase de controle da
doença, liberação de
todas as atividades
com protocolos

Setores serão priorizados de acordo com a vulnerabilidade econômica e empregatícia

Intensidade
dos protocolos
Fonte: Plano São Paulo
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NÍVEL DE RESTRIÇÃO DA FASE DE MODULAÇÃO

Setores Temático

Espaços Públicos

Atividades Imobiliárias
Concessionárias
Escritórios

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

x

x

x

x

x

Aberto com restrições

x

Aberto com restrições

x

Aberto com restrições

Bares, restaurantes e similares

x

x

Aberto com restrições

Aberto com restrições

Comércio

x

Aberto com restrições

Aberto com restrições

Aberto com restrições

x

Aberto com restrições

Aberto com restrições

Aberto com restrições

Salão de Beleza

x

x

Aberto com restrições

Aberto com restrições

Academia

x

x

x

Aberto com restrições

x

x

x

x

x

x

x

x

Shopping Center

Teatro e Cinemas

Eventos que geram aglomeração, incluindo esportivos

Fase 5

Indústria não essencial
Construção Civil
Educação

Transporte

A ser definido

Fonte: Plano São Paulo
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CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS FASES

Critério
Capacidade do
Sistema de Saúde

Indicadores
Taxa de ocupação de leitos UTI COVID
Leitos UTI COVID / 100 mil habitantes
Número de casos

Evolução da epidemia

Número de internações
Número de óbitos

Fonte: Plano São Paulo
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ABERTURA DOS SETORES DA ECONOMIA
DE ACORDO COM AS FASES

Atendimento Presencial

Fase 1

“Shopping Center”, galerias
e estabelicimentos
congêneres

x

Comércio

x

Fase 2

Capacidade 40% limitada

Proibição de praças de alimentação

Proibição de praças de alimentação (exceto ao ar livre)

Capacidade 20% limitada

Capacidade 40% limitada

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

Horário reduzido (4 horas seguidas)

Horário reduzido (6 horas seguidas)

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos
Horário reduzido (4 horas seguidas)
Capacidade 20% limitada

Serviços

Consumo local
(bares, restaurantes
e similares)
Salões de beleza
e barbearias
Academia de esporte de
todas as modalidades
Atividades que
geram aglomeração

x

Horário reduzido (4 horas seguidas)

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

x

x

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

Horário reduzido (6 horas seguidas)

x

Capacidade 60% limitada
Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

Horário reduzido (6 horas seguidas)
Somente ao ar livre

Capacidade 60% limitada

Capacidade 40% limitada

Horário reduzido (6 horas seguidas)

Horário reduzido (6 horas seguidas)

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

x

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

Capacidade 60% limitada

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

x

Capacidade 60% limitada

Capacidade 40% limitada

Capacidade 40% limitada

x

Fase 4

Fase 3

Capacidade 20% limitada

x

x

x

x

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos
Capacidade 60% limitada
Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos
Capacidade 60% limitada
Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

x

Fonte: Plano São Paulo
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LEITOS

O Sistema de Saúde foi organizado para enfrentar a pandemia do
Coronavírus e para que nenhum moratense ficasse sem assistência médica

EM MARÇO

(Antes da Pandemia)

UTI GERAL, LEITOS REGIONAIS
50 LEITOS

10 LEITOS

Entre clínica médica, pediatria e
cuidados de longa permanência

10 LEITOS

Hospital Carlos Lacaz

Hospital Albano F. Sobrinho

ATUALMENTE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCISCO MORATO
35 LEITOS

55 LEITOS

Readequados e ampliados
para clínica médica, pediatria e
cuidados de longa permanência

Hospital de Campanha
para clínica médica

90 LEITOS (TOTAL)

75 leitos com
atendimento exclusivo
da COVID

UTI COVID, LEITOS REGIONAIS
20 LEITOS

11 LEITOS

28 LEITOS

Hospital Carlos Lacaz

Hospital Albano F. Sobrinho

Hospital Previna

18 LEITOS

10 LEITOS

Hospital Municipal de Cajamar

Hospital EMED (conveniado) Caieiras

**Hospital Municipal de Mairiporã “Anjo Gabriel” (campanha) aguarda a
liberação de 20 leitos novos**

2500

TESTE RÁPIDO

Adquiridos para a utilização nas unidades de saúde do município
6400 Solicitado junto ao Governo do Estado
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PROTOCOLO GERAL

1. Distanciamento com controle de acesso e orientação
Disponibilizar orientação visível
da capacidade de atendimento,
distribuição de senhas e bloqueio
da entrada, uma vez atingido o
limite máximo de pessoas

3. Distanciamento nas filas
Distância mínima de 2 metros
nas filas, com demarcações
específicas no solo e funcionário
para organizar as filas

5. Utilização de EPI
Utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) por parte de
empregadores e empregados

7. Disponibilização de
álcool gel 70%
Álcool em gel ou líquido 70% para
higienizar as mãos na entrada e saída,
além de locais de pagamentos,
bancadas e balcões de atendimento

Plano Municipal de Retomada
da Economia de Francisco Morato

2. Coordenação de fluxo
Coordenar o fluxo de pessoas nas
dependências do estabelecimento,
ajustando entradas e saídas e,
caso necessário, isolar algumas áreas

4. Desinfecção de calçados
Instalação de tapetes com produtos de
limpeza (cloro, água sanitária ou outros)
nas entradas dos estabelecimentos
para desinfecção dos calçados

6. Ventilação natural
Privilegiar medidas de
ventilação natural

8. Higienização de
ambientes e superfícies
Adoção de medidas de higienização
frequente do ambiente e das superfícies
de toques como máquinas de cartão,
telefones, equipamentos e móveis
onde as pessoas tenham acesso e
contato a cada utilização

coronavirus.franciscomorato.sp.gov.br
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PROTOCOLO GERAL

9. Proteção de caixas
e guichês
Caixas e guichês, preferencialmente,
com proteção de vidro ou
policarbonato

11. Uso obrigatório
de máscaras
Uso obrigatório de máscara por
funcionários, colaboradores,
clientes e consumidores

13. Comunicação
Divulgação das regras em cartaz
na porta e no interior do
estabelecimento

15. Atendimento on-line
Priorizar o atendimento on-line,
criando canais de comunicação e oferta
de produtos/serviços de forma virtual

Plano Municipal de Retomada
da Economia de Francisco Morato

10. Capacidade de
atendimento
Limite máximo de 1 cliente
para cada 4 metros quadrados (m²)
de área construída

12. Espaçamento no
ambiente de trabalho
Espaçamento mínimo de 2 metros
entre cadeiras e mesas

14. Verificar a temperatura
Verificar a temperatura de
funcionários diariamente antes da
jornada de trabalho e de clientes
anteriormente a entrada no
estabelecimento

16. Lavatórios para
colaboradores
Lavatórios equipados com sabão
líquido, toalhas descartáveis e álcool em
gel 70% deverão estar disponíveis para a
equipe de funcionários e funcionárias

coronavirus.franciscomorato.sp.gov.br
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PROTOCOLO GERAL

17. Protocolo de
higienização
Protocolo de higienização diária
(nas trocas de turno) dos estabelecimentos
e postos de trabalho

19. Compartilhamento de
objetos pessoais
Não compartilhar objetos de uso
pessoal ou ferramentas de trabalho e,
quando necessário o compartilhamento,
higienizá-las antes de serem
disponibilizadas para outra pessoa

21. Fornecimento de
alimento e água
Alimentos não devem ser fornecidos
para consumo local e a água, caso
seja ofertada severa ser fornecida
em embalagens individuais
e/ou descartáveis

23. Disponibilização de
sanitários
Disponibilização e manutenção
nos sanitários de sabonete líquido,
toalhas descartáveis de papel ou
sistema de secagem das mãos com
acionamento automático

Plano Municipal de Retomada
da Economia de Francisco Morato

18. Protocolo de
etiquetas sociais
Protocolo de orientação para
funcionários e clientes sobre as etiquetas
sociais e medidas de segurança,
utilizando cartazes, chamadas de voz
informativos no site e/ou redes sociais

20. Prioridade no
atendimento agendado
Deverá ser priorizado o atendimento
agendado, não podendo formar
filas ou aglomerações

22. Higienização de
produtos
Todos os produtos que forem
adquiridos pelos clientes deverão ser
limpos previamente ao uso, sendo esta a
orientação dada pelo estabelecimento

#SePuderFiqueEmCasa

A reabertura do
comércio não significa
o fim da Pandemia!
Mantenha o
Isolamento Social!
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2ª FASE
CONTROLE

PERMITIDO
FUNCIONAMENTO NORMAL

• Clínicas Médicas
• Clínicas Veterinárias
• Clínicas Odontológicas
• Laboratórios
• Farmácias e Drogarias
• Serviços de Saúde

• Transportadoras
• Taxi
• Estacionamento
• Motocicleta
• Bicicletarias
• Lava-rápidos
• Oficinas Elétricas
• Borracharias
• Oficinas Mecânicas
• Locação de Veículos
• Agências Automotivas
• Revendedoras de
Peças Automotivas

• Quitandas
• Mercearias
• Feiras Livres
• Açougues
• Peixarias
• Hortifrúti
• Mercados e
• Avícola
Congêneres
• Loja de Alimentos
para Animais (Pet Shop)

CONSTRUÇÃO
CIVIL

ABASTECIMENTO

SERVIÇOS
• Óticas
• Chaveiros
• Serviços Funerários
• Cartórios
• Despachante
• Shopping e Galerias
• Concessionárias de
Água e Luz

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

TRANSPORTE
E AUTOMOTIVOS

SAÚDE

• Casas Lotéricas
• Armazéns
• Correios
• Distribuidoras de Gás
• Postos de Combustíveis
• Bancas de Jornal e Revistas
• Agências Bancárias
• Lavanderias e Prestadoras de
Serviços de Limpeza

FUNCIONAMENTO COM
RESTRIÇÕES
• Autoescola
• Imobiliárias
• Comércios Diversos* (consulte o plano para mais detalhes)
• Assistência Técnica (telefonia, informática,eletroeletrônico)
• Escritórios (contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia
e profissionais liberais)

• Casa de Materiais de Construção
• Empresas de Construção Civil

RETIRADA NO LOCAL | DELIVERY
• Adegas
• Restaurantes
• Lojas de conveniência
• Boxes Alimentícios

• Cantinas
• Padarias
• Sorveterias
• Lanchonetes

• Instituições de Educação Complementar (escolas
de idiomas, informática, oficinas artísticas, musicais e similares)

NÃO PERMITIDO

• Turismo (ecoturismo)
• Eventos
• Academias de Ginástica e Similares
• Ambulantes (vestuários, artes e similares)
Plano Municipal de Retomada
da Economia de Francisco Morato

#SePuderFiqueEmCasa

A mudança de fase só acontece
se houver manutenção dos
indicadores por 14 dias
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2ª FASE
CONTROLE

CONDIÇÕES

As condições dispostas nesta fase são aplicadas às atividades imobiliárias,
autoescola, comércios diversos, escritórios, shopping center e galerias:
CAPACIDADE

Reduzido a
4 horas seguidas

Limitada a 20%

ALIMENTAÇÃO

HORÁRIO

Proibição de praças de
alimentação e consumo
local por clientes

PROTOCOLOS
Os protocolos setoriais foram elaborados levando em consideração
5 dimensões:
DISTANCIAMENTO
SOCIAL

Reduzir a aproximação
e o contato entre
as pessoas

SANITIZAÇÃO
DE AMBIENTES

HIGIENE PESSOAL

Promover a cultura
de atenção aos
procedimentos de
limpeza por pessoa

COMUNICAÇÃO

Garantir que funcionários e
clientes conheçam os riscos e
os procedimentos adotados

Promover a ventilação
e a sanitização
tempestiva do
ambiente
MONITORAMENTO

Garantir que as ações sejam
efetivas ao longo do tempo e
a rastreabilidade de casos

#SePuderFiqueEmCasa
A mudança de fase só acontece se houver manutenção dos
indicadores por 14 dias
Plano Municipal de Retomada
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3ª FASE

FLEXIBILIZAÇÃO

PERMITIDO
FUNCIONAMENTO NORMAL

• Clínicas Médicas
• Clínicas Veterinárias
• Clínicas Odontológicas
• Laboratórios
• Farmácias e Drogarias
• Serviços de Saúde

• Transportadoras
• Taxi
• Estacionamento
• Motocicleta
• Bicicletarias
• Lava-rápidos
• Oficinas Elétricas
• Borracharias
• Oficinas Mecânicas
• Locação de Veículos
• Agências Automotivas
• Revendedoras de
Peças Automotivas

• Quitandas
• Mercearias
• Feiras Livres
• Açougues
• Peixarias
• Hortifrúti
• Mercados e
• Avícola
Congêneres
• Loja de Alimentos
para Animais (Pet Shop)

CONSTRUÇÃO
CIVIL

ABASTECIMENTO

SERVIÇOS
• Óticas
• Chaveiros
• Despachante
• Cartórios
• Salão de Beleza
• Barbearias
• Centro de Estética
• Serviços Funerários
• Shopping e Galerias
• Concessionárias de
Água e Luz

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

TRANSPORTE
E AUTOMOTIVOS

SAÚDE

• Casas Lotéricas
• Armazéns
• Agências Bancárias • Correios
• Distribuidoras de Gás
• Postos de Combustíveis
• Bancas de Jornal e Revistas
• Indústria Alimentícia
• Centros de Distribuição
• Lavanderias e Prestadoras de
Serviços de Limpeza

FUNCIONAMENTO COM
RESTRIÇÕES

• Autoescola
• Imobiliárias
• Academias de Ginástica e Similares
• Eventos e Atividades Culturais (após 28 dias na fase
amarela com restrição de público)

• Comércios Diversos* (consulte o plano para mais detalhes)
• Assistência Técnica (telefonia, informática, eletroeletrônico)
• Escritórios (contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia e
profissionais liberais)

• Casa de Materiais de Construção
• Empresas de Construção Civil

DELIVERY | CONSUMO NO LOCAL
SOMENTE COM ÁREA EXTERNA
OU COM AMBIENTE AREJADO
• Adegas
• Restaurantes
• Lojas de Conveniência
• Boxes Alimentícios
• Praças de Alimentação

• Cantinas
• Padarias
• Sorveterias
• Lanchonetes

• Instituições de Educação Complementar (escolas
de idiomas, informática, oficinas artísticas, musicais e similares)

NÃO PERMITIDO

• Turismo (ecoturismo)
• Ambulantes (vestuários, artes e similares)
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#SePuderFiqueEmCasa

A mudança de fase só acontece se houver
manutenção dos indicadores por 14 dias
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3ª FASE

FLEXIBILIZAÇÃO

CONDIÇÕES

As condições dispostas nesta fase são aplicadas às atividades imobiliárias,
autoescola, comércios diversos, escritórios, shopping center, galerias,
salões de beleza, barbearias e centros de estética:
CAPACIDADE

Limitada a 40%
(Exceto Academias
e Similares)

ALIMENTAÇÃO

HORÁRIO

Reduzido a
6 horas seguidas

Proibição de praças de
alimentação e consumo
local por clientes
(Exceto ao ar livre)

PROTOCOLOS
Os protocolos setoriais foram elaborados levando em consideração
5 dimensões:
DISTANCIAMENTO
SOCIAL

Reduzir a aproximação
e o contato entre
as pessoas

SANITIZAÇÃO
DE AMBIENTES

HIGIENE PESSOAL

Promover a cultura
de atenção aos
procedimentos de
limpeza por pessoa

COMUNICAÇÃO

Garantir que funcionários e
clientes conheçam os riscos e
os procedimentos adotados

Promover a ventilação
e a sanitização
tempestiva do
ambiente
MONITORAMENTO

Garantir que as ações sejam
efetivas ao longo do tempo e
a rastreabilidade de casos

#SePuderFiqueEmCasa

A mudança de fase só acontece se houver manutenção dos
indicadores por 14 dias
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4ª
FASE
ABERTURA PARCIAL

PERMITIDO
FUNCIONAMENTO NORMAL

• Clínicas Médicas
• Clínicas Veterinárias
• Clínicas Odontológicas
• Laboratórios
• Farmácias e Drogarias
• Serviços de Saúde

• Transportadoras
• Taxi
• Estacionamento
• Motocicleta
• Bicicletarias
• Lava-rápidos
• Oficinas Elétricas
• Borracharias
• Oficinas Mecânicas
• Locação de Veículos
• Agências automotivas
• Revendedoras de
Peças Automotivas

• Quitandas
• Mercearias
• Feiras Livres
• Açougues
• Peixarias
• Hortifrúti
• Mercados e
• Avícola
Congêneres
• Loja de Alimentos
para Animais (Pet Shop)

CONSTRUÇÃO
CIVIL

ABASTECIMENTO

SERVIÇOS
• Óticas
• Chaveiros
• Despachante
• Cartórios
• Salão de Beleza
• Barbearias
• Centro de Estética
• Serviços Funerários
• Shopping e galerias
• Concessionárias de Água e Luz
• Academias de Ginástica
e Similares

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

TRANSPORTE
E AUTOMOTIVOS

SAÚDE

• Casas Lotéricas
• Armazéns
• Agências Bancárias • Correios
• Distribuidoras de Gás
• Postos de Combustíveis
• Bancas de Jornal e Revistas
• Indústria Alimentícia
• Centros de distribuição
• Lavanderias e Prestadoras de
Serviços de Limpeza

FUNCIONAMENTO COM
RESTRIÇÕES
• Autoescola
• Imobiliárias
• Eventos e Atividades Culturais (após 28 dias na fase
amarela com restrição de público)

• Comércios Diversos* (consulte o plano para mais detalhes)
• Assistência Técnica (telefonia, informática, eletroeletrônico)
• Escritórios (contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia e
profissionais liberais)

• Instituições de Educação Complementar (escolas

• Casa de Materiais de Construção
• Empresas de Construção Civil

DELIVERY | CONSUMO NO LOCAL
SOMENTE COM ÁREA EXTERNA
OU COM AMBIENTE AREJADO
• Adegas
• Restaurantes
• Lojas de Conveniência
• Boxes Alimentícios
• Praças de Alimentação

• Cantinas
• Padarias
• Sorveterias
• Lanchonetes

de idiomas, informática, oficinas artísticas, musicais e similares)

NÃO PERMITIDO

• Turismo (ecoturismo)
• Ambulantes (vestuários, artes e similares)
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da Economia de Francisco Morato

#SePuderFiqueEmCasa

A mudança de fase só acontece se houver
manutenção dos indicadores por 14 dias

coronavirus.franciscomorato.sp.gov.br
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COMITÊ DE
ENFRENTAMENTO

4ª
FASE
ABERTURA PARCIAL

CONDIÇÕES

As condições dispostas nesta fase são aplicadas às atividades imobiliárias,
autoescola, comércios diversos, escritórios, shopping center, galerias,
salões de beleza, barbearias e centros de estética:
CAPACIDADE

Limitada a 60%
(Exceto Academias
e Similares)

PROTOCOLOS
Os protocolos setoriais foram elaborados levando em consideração
5 dimensões:
DISTANCIAMENTO
SOCIAL

Reduzir a aproximação
e o contato entre
as pessoas

SANITIZAÇÃO
DE AMBIENTES

HIGIENE PESSOAL

Promover a cultura
de atenção aos
procedimentos de
limpeza por pessoa

COMUNICAÇÃO

Garantir que funcionários e
clientes conheçam os riscos e
os procedimentos adotados

Promover a ventilação
e a sanitização
tempestiva do
ambiente
MONITORAMENTO

Garantir que as ações sejam
efetivas ao longo do tempo e
a rastreabilidade de casos

#SePuderFiqueEmCasa
A mudança de fase só acontece se houver manutenção dos
indicadores por 14 dias
Plano Municipal de Retomada
da Economia de Francisco Morato

coronavirus.franciscomorato.sp.gov.br
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