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Natural também é que, após as fases iniciais
da pandemia, haja de forma natural e
gradual a redução dos índices gerais de
contaminação. Assim, e de forma
responsável, é necessário que a retomada
econômica evolua, passando por novas fases
em que todo o processo possa ser revisto

ETAPAS DE REORGANIZAÇÃO POLÍTICA E
SÓCIO-ECONÔMICA EM MEIO A PANDEMIA

APRENDER PARA

FASE INICIAL DA PANDEMIA;
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Lidar com as diferentes adversidades
encontradas no nosso Estado e no nosso
Município, diferenças econômicas e
culturais.
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Período em que buscamos adotar
medidas para minimizar a propagação
do covid-19, considerando medidas
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adotadas em outros países.

DESCRENÇA DA POPULAÇÃO
O grande problema em meio a pandemia,
era conscientizar a população da gravidade
do não cumprimento de medidas de
isolamento social, da importância da
higienização constante e o principal, fazer
com que as pessoas soubessem de como é
mortal o Covid-19 e que não existe até o
momento uma vacina.

COMBATER O INIMIGO

AÇÕES E POLÍTICA ECONÔMICA
DE ENFRENTAMENTO INICIAL
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Medidas foram adotadas para prestar
socorro emergencial à população que se
encontrava em estado de necessidade,
preocupados em salvar vidas, e com a
reorganização econômica.
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CONSOLIDAÇÃO
DAS MEDIDAS
Aceitação, por parte da
população e agentes
econômicos, das ações
implementadas.

AVANÇO DAS
MEDIDAS
Adoção de novos padrões
a partir da medição, revisão
e análise das ações
anteriormente
implementadas.
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JUSTIFICATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FASE 2

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme o art. 196 da Constituição da
República Federativa do Brasil;
Considerando o ﬁrme compromisso do Município de Itaboraí com os direitos constitucionais à vida e à saúde,
previstos nos artigos 5º e 6º caput da Constituição da República Federativa do Brasil;
Considerando os avanços positivos no cenário epidemiológico e no controle da pandemia nos âmbitos
mundial, nacional, estadual e municipal;
Considerando a amplitude, a eﬁciência e a eﬁcácia demonstradas pelas regulamentações e ações realizadas
pelo poder público em suas diversas esferas e seus resultados positivos no enfrentamento à pandemia;
Considerando ainda que a economia tem sofrido fortes impactos desde o início da pandemia, tendo efeito
direto sobre a qualidade de vida e o bem estar da população;
Faz-se necessário que o Município de Itaboraí continue evoluindo e progredindo na adoção de medidas
voltadas à promoção da retomada econômica. Desta forma, a Fase 2 do Plano de Retomada da Economia
municipal se apresenta como importante ferramenta, regrando e direcionando às atividades econômicas de
acordo com critérios sólidos e que visam o bem estar, a saúde e a qualidade de vida integral da nossa
população.
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CENÁRIO ATUAL CONSIDERADO
PARA REABERTURA

SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA

Após o período inicial da
pandemia e da contaminação
comunitária, percebe-se, a
partir do gráﬁco ao lado e
evolução apresentada, que o
número de atendimentos
semanais na porta exclusiva
do COVID-19 continua com
números estáveis e com
tendência a queda.
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CENÁRIO ATUAL CONSIDERADO
PARA REABERTURA

SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA

De forma semelhante, ao analisarmos o gráﬁco abaixo com os percentuais relativos aos testes rápidos realizados, percebe-se, além da
continuidade do processo de aplicação, a sequência do processo indicativo de uma tendência à estabilidade no índice de novos positivados.
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CENÁRIO ATUAL CONSIDERADO
PARA REABERTURA

SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA

Em relação a taxa de ocupação semanal dos leitos

m a n u te n çã o a o l o n g o d o te m p o d e

leitos no novo HMSJT após a conclusão da obra

clínicos e de CTI exclusivos para o COVID-19 ao

percentuais favoráveis à continuidade e

prevista para o ﬁm deste ano, ampliando e reforçando

longo da pandemia, em especial, após a abertura

e v o l u çã o d o p r o ce s s o d e r e t o m a d a

a capacidade instalada de resposta a pandemia por

dos leitos emergenciais no novo Hospital

econômica no município. Cabe ainda

parte do município.

Municipal São Judas Tadeu (HMSJT), percebe-se a

destacar a previsão de abertura de mais 70

TOTAL DE
LEITOS CTI
COVID-19 = 17
Prefeitura Municipal de Itaboraí

TOTAL DE
LEITOS ENFERMARIA
COVID-19 = 20
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CENÁRIO ATUAL CONSIDERADO
PARA REABERTURA

SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA

Outro dado de grande importância para o correto

abaixo demonstra de forma clara que, após o

na medição em algumas semanas, o gráﬁco

balizamento do processo de retomada

pico de contaminação e algumas oscilações,

demonstra uma tendência geral de achatamento da

econômica do município é a taxa de incidência de

a curva se apresenta com forte tendência de

curva e a continuidade de controle da pandemia.

novos casos a cada 100 mil habitantes. O gráﬁco

queda. Embora haja uma pequena variação
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CENÁRIO ATUAL CONSIDERADO
PARA REABERTURA

SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA

A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes é

e capacidade da municipalidade na

claramente decrescente, apresentando variação

um dos principais indicadores capaz de ratiﬁcar a

evolução desta retomada. Desde a décima

somente na medição da vigésima semana, e

correta opção pela retomada gradual da

terceira semana de pandemia que a curva

apontando, mais uma vez, para o correto caminho de

economia municipal, bem como da necessidade

gráﬁca demonstra uma tendência

controle da pandemia.
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CENÁRIO ATUAL CONSIDERADO
PARA REABERTURA

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Do ponto de vista econômico é notório o

duas principais fontes de arrecadação

retomada econômica, a tendência é que

forte impacto que a pandemia vem

municipal entre os meses de Janeira a

os indicadores continuem evoluindo

causando na arrecadação municipal. O

Julho na ordem de 26,5%. Importante

negativamente.

gráﬁco abaixo demonstra uma queda nas

salientar que, caso não haja uma
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CENÁRIO ATUAL CONSIDERADO
PARA REABERTURA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conforme evidenciado pelo gráﬁco abaixo, houve um aumento signiﬁcativo na demanda, no município, em relação às necessidades
básicas dos cidadãos no que tange aos benefícios eventuais. Percebe-se também um aumento expressivo na necessidade de
concessões de isenções gerais.
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PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

FASES DE RETORNO

• Limitação da circulação de Pessoas e Veículos apenas quando necessário

BANDEIRA ROXA

• Locais Públicos de Lazer fechados

(RESTRIÇÃOCOMPLETA)

• Economia - Atividades como aulas, eventos, academias e comércio não essencial suspensas
• USO DE MÁSCARAS OBRIGATÓRIO

BANDEIRA VERMELHA
(RESTRIÇÃO PARCIAL)

• Limitação da circulação de Pessoas e Veículos apenas quando necessário
• Locais Públicos de Lazer não devem ser utilizados
• Economia - Atividades como aulas, eventos, academias e comércio não essencial suspensas
• USO DE MÁSCARAS OBRIGATÓRIO

• Circulação e aglomerações devem ser evitadas

BANDEIRA LARANJA

• Locais Públicos de Lazer não devem ser utilizados
• Atividades retomadas - lojas de rua, c entros comerciais, feiras, comércio ambulante,

(FLEXIBILIZAÇÃO COM

atividades desportivas ao ar livre de acordo com a matriz de ação proposta neste plano e

RESTRIÇÃO PARCIAL)

respeitando às limitações de espaço e protocolos de higiene
• Restaurantes, com limitação da capacidade e 2m entre mesas
• USO DE MÁSCARAS OBRIGATÓRIO
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PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

FASES DE RETORNO

• Circulação e aglomerações devem ser evitadas
• Locais Públicos de Lazer não devem ser utilizados

BANDEIRA AMARELA

• Atividades retomadas - lojas de rua, c entros comerciais, feiras, comércio ambulante,

(FLEXIBILIZAÇÃO COM

atividades desportivas ao ar livre, academias e templos religiosos de ac ordo com a matriz

NORMALIZAÇÃO PARCIAL)

de ação proposta neste plano e respeitando às limitaç ões de espaço e protocolos de higiene
• Restaurantes, com limitação da capacidade e 2m entre mesas
• USO DE MÁSCARAS OBRIGATÓRIO

BANDEIRA VERDE
(NORMALIZAÇÃO)
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PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

FASES DE RETORNO

BANDEIRA ROXA – RESTRIÇÃO COMPLETA
AMBIENTE SOCIAL
• Pessoas que são do grupo de risco devem permanecer isoladas em suas residências
• Pessoas em geral devem evitar sair de suas residências, somente quando necessário
• Não será permitido qualquer tipo de aglomeração
• Locais públicos e de lazer como praças, parques e lagoas não poderão ser frequentados
• Uso obrigatório de máscaras mesmo que caseiras, em ambientes abertos ou fechados e quando for interagir com pessoas que não sejam do
seu convívio domiciliar
• Higienização: Sempre lavar as mãos com água e sabão, usar álcool 70% seja líquido ou em gel
• Viagens não essenciais devem ser canceladas e remarcadas posteriormente
• Visitas a Hospitais e Lar para idosos ﬁcam suspensas

BANDEIRA VERMELHA – RESTRIÇÃO PARCIAL
AMBIENTE SOCIAL
• Pessoas que são do grupo de risco devem permanecer isoladas em suas residências
• Pessoas em geral devem evitar sair de suas residências, somente quando necessário
• Aglomerações: Grupo com mais de 10 pessoas devem ser desfeitos
• Locais públicos e de lazer como praças, parques e lagoas não devem ser utilizados
• Uso obrigatório de máscaras mesmo que caseiras, em ambientes abertos ou fechados e quando for interagir com pessoas que não sejam
do seu convívio domiciliar
• Higienização: Sempre lavar as mãos com água e sabão, usar álcool 70% seja líquido ou em gel
• Viagens não essenciais devem ser canceladas e remarcadas posteriormente
• Visitas a Hospitais e Lar para idosos ﬁcam suspensas
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PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

FASES DE RETORNO

BANDEIRA LARANJA – FLEXIBILIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO PARCIAL
AMBIENTE SOCIAL
• Pessoas que são do grupo de risco devem permanecer isoladas em suas residências
• Pessoas em geral devem evitar sair de suas residências, somente quando necessário
• Locais públicos e de lazer como praças, parques não devem ser utilizados
• Uso obrigatório de máscaras mesmo que caseiras, em ambientes abertos ou fechados e quando for interagir com pessoas que não
sejam do seu convívio domiciliar
• Higienização: Sempre lavar as mãos com água e sabão, usar álcool 70% seja líquido ou em gel
• Viagens não essenciais devem ser canceladas e remarcadas posteriormente
• Visitas a Hospitais e Lar para idosos ﬁcam suspensas
• Comércio informal, inclusive o ambulante, cuja operação não possa ser executada cumprindo plenamente as medidas sanitárias e de
distanciamento social vigente, estão vedados.

Prefeitura Municipal de Itaboraí

14

PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

FASES DE RETORNO

BANDEIRA AMARELA – FLEXIBILIZAÇÃO COM FLEXIBILIZAÇÃO PARCIAL
AMBIENTE SOCIAL
• Pessoas que são do grupo de risco devem permanecer isoladas em suas residências
• Pessoas em geral devem evitar sair de suas residências, somente quando necessário
• Locais públicos e de lazer como praças, parques não devem ser utilizados
• Uso obrigatório de máscaras mesmo que caseiras, em ambientes abertos ou fechados e quando for interagir com pessoas que não sejam do
seu convívio domiciliar
• Higienização: Sempre lavar as mãos com água e sabão, usar álcool 70% seja líquido ou em gel
• Viagens não essenciais devem ser canceladas e remarcadas posteriormente
• Visitas a Hospitais e Lar para idosos ﬁcam suspensas

ORIENTAÇÃO A TODOS OS SETORES EM FUNCIONAMENTO
• Teletrabalho deve ser incentivado sempre que possível, principalmente para quem é do grupo de risco
• Utilização de máscaras obrigatória
• Reorganização dos espaços de trabalho para garantir a distância mínima de 2m entre os funcionários
• Áreas comuns para reuniões e interações podem ser reabertas, desde cumpram as normas de distanciamento social, utilização de álcool 70%
e uso obrigatório de máscaras
• Filas controladas por marcações no chão, com espaçamento de 2m entre usuários
• Higienização periódica de equipamentos compartilhados por usuários, como máquinas de pagamento, maçanetas, bebedouros, etc
• Viagens não essências devem ser evitadas, salvo em caso de saúde de uma familiar distante

Prefeitura Municipal de Itaboraí

15

PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

FASES DE RETORNO

VERDE – NORMALIZAÇÃO
AMBIENTE SOCIAL
• Pessoas vulneráveis podem voltar retomar suas atividades e interação pública, evitando participação de eventos sociais e mantendo a
utilização de máscara
• Pessoas de uma forma geral devem considerar não participar de aglomerações
• Locais públicos e de lazer (praças, parques e lagoa) podem ser utilizados, observadas as medidas de higiene
• Uso recomendado de máscara, mesmo que caseira em ambientes públicos, principalmente quando houver aglomerações
• Viagens não essenciais estão liberadas, desde que respeitem as normas sanitárias
• Visitas a Hospitais e Lares para idosos podem se retomadas, respeitando as normas sanitárias
• Higienização das mãos com água e sabão e o uso de álcool 70% seja líquido ou em gel
• Comércios ou Serviços sem regulamentação podem voltar as suas atividades
• E Escolas, Faculdades e Universidades podem retornas as aulas, desde que autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação e
respeitando-se todas às normas e fases de retorno estabelecidas
• Ficam liberados os eventos, feiras e shows com restrições deﬁnidas pela vigilância sanitária
• Galerias de lojas comerciais ﬁcam liberadas para funcionamento desde que, respeitem as normas sanitárias, disponibilizando álcool
70% nas entradas, nos corredores, nos elevadores e nos locais de alimentação
• Filas controladas por marcações devem ser mantidas com espaçamento de 2m entre os usuários
• A Lotação máxima permitida nos estabelecimentos deve respeitar as práticas de higiene
• Reorganização dos espaços de trabalho devem ser mantidos
• Higienização periódica de equipamentos compartilhados por usuário, como máquinas de pagamento, maçanetas, bebedouros,
teclados, etc.
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PERIODICIDADE, AVALIAÇÃO E
REVISÃO DAS FASES DE RETORNO

CRITÉRIOS
• Taxa de Ocupação de Leitos;

PERIODICIDADE
• Período de Apuração Semanal:

DIVULGAÇÃO
TODA SEXTA-FEIRA A NOITE

- Sábado da primeira semana
• Taxa de óbitos comunicados por dia;

considerada (inclusive) à sexta-feira

• Sítio Oﬁcial da Prefeitura

da semana posterior (exclusive);

Municipal de Itaboraí
www.itaborai.rj.gov.br

• Evolução do número de atendimentos
diários na porta de entrada exclusiva do
COVID-19;

• Período de aferição:
- Toda sexta-feira

• Site do COVID-19
www.coronavirus.itaborai.rj.gov.br

• Percentual de testes realizados –
comparando aumento ou redução do
número de positivados;

• Data de validade da nova bandeira:
- Sempre na segunda-feira posterior
à divulgação da troca de bandeira.

• Redes Sociais Oﬁciais PMI e
demais secretarias.

• Percentual de incidência de novos
casos de COVID-19.
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MODELOS DE AVALIAÇÃO
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MODELOS DE AVALIAÇÃO
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MATRIZ DE AÇÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
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MATRIZ DE AÇÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades de ensino poderão ser
retomadas mediante autorização e
orientação prévia da Comissão Municipal
de Gerenciamento Educacional da
Pandemia - COVID-19, instituída pela
Portaria 1486/2020, alterada pela Portaria
n° 2338/2020.
A comissão ﬁcará responsável por deﬁnir
todo o processo de retomada da educação
no município, incluindo os procedimentos,
vedações e segmentos educacionais.
Seguindo o princípio da cooperação, e
visto os termos do decreto estadual 47.195
de 04/08/2020, ﬁca autorizada a retomada
antecipada de atividades de prática
simulada em laboratório nos cursos da
saúde em instituições privadas de ensino
superior, respeitando-se as normas de
higiene e distanciamento social.

Atividades de ensino
retomadas mediante
autorização e orientação prévia
da Comissão Municipal de
Gerenciamento Educacional
da Pandemia - COVID-19,
instituída pela Portaria
1486/2020, alterada pela
Portaria n° 2338/2020.

Demais atividades educacionais com
funcionamento à critério da comissão
citada anteriormente.
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MATRIZ DE AÇÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
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MATRIZ DE AÇÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
Parques públicos e praças podem funcionar,
sendo vedada aglomeração de pessoas.
Clubes privados com funcionamento autorizado
de 50% da capacidade das áreas comuns,
inclusive áreas de piscina.
Parques privados, eventos públicos e
particulares, além de equipamentos públicos,
terão seu funcionamento condicionado à
autorização prévia da ﬁscalização sanitária e de
postura, ﬁxado o limite, caso autorizado, de
50% da capacidade total instalada no local.
Ppasseatas, carreatas e ações congêneres
estão proibidas.
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MATRIZ DE AÇÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
Autorizado a retomada parcial com 1/3 (um
terço) das ocupações de salas de teatro e
centros culturais, desde que respeitadas às
normas de higiene e segurança deﬁnidas pela
Vigilância Sanitária.
Autorizado a retomada parcial com 40% das
ocupações e, no mínimo, 2 metros de
distanciamento nas salas de cinema existentes
no município. Para tal retomada, além do
cumprimento das normas impostas pela
Vigilância Sanitária, o responsável pelo cinema
deverá cumprir integralmente:
· Todos os protocolos formulados através do
“Protocolo de Procedimento na Operação de
Cinemas” desenvolvido pela FEDERAÇÃO
NACIONAL DAS EMPRESAS EXIBIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS (FENEEC);
· Durante às exibições é obrigatória a
utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI's) pelos proﬁssionais que
trabalhem em qualquer área correlata ao
ambiente de exibição;
· Durante às exibições é obrigatório o uso
contínuo de máscara por parte dos
espectadores.

Autorizada a realização de eventos sociais
desde que assegurada a contenção do
acesso ao interior do estabelecimento,
respeitando-se o limite de 1/3 do limite da
capacidade total do local, não
ultrapassando nunca a quantidade
máxima de 100 pessoas.
Deve-se evitar aglomeração, respeitando
a distância mínima de 2 metros entre as
pessoas, inclusive nas áreas de acesso,
bem como sejam adotados os demais
protocolos sanitários.
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MATRIZ DE AÇÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
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