
PLANO DE REABERTURA 

DAS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS DO

CABO DE SANTO AGOSTINHO



CLIQUE E ASSISTA O VÍDEO

LULA CABRAL
PREFEITO DO
CABO DE SANTO
AGOSTINHO

https://www.instagram.com/p/CA0A_zOAnmM/


NOVOS HOSPITAIS
DE CAMPANHA

HOSPITAL DE CAMPANHA
RICARDO BRENNAND E
HOSPITAL AMARO CABRAL

2



NOVOS
LEITOS

MAIS 60 LEITOS
DA REDE PÚBLICA
PRIVADA REGULADOS
PELO ESTADO

MAIS DO QUE OS 102 
LEITOS DE RETAGUARDA 
RECOMENDADO PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO

135
INCLUINDO 5 PARA CRIANÇAS



MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS

MIL



INSTALAÇÃO DE
LAVATÓRIOS DE

MÃOS NOS PRINCIPAIS
CORREDORES DA CIDADE



UTILIZAÇÃO DE
1.173.000 LITROS

DE ÁGUA COM
HIPOCLORITO;

5.160 KG DE SABÃO;
1.450 KG DE ALVEJANTE;



RUAS
TOTALMENTE
HIGIENIZADAS

CLIQUE E
ASSISTA

206

https://www.instagram.com/p/B-K0cT0lZD2/?igshid=p0edv9ygm2ww
https://www.instagram.com/p/B-K0cT0lZD2/?igshid=p0edv9ygm2ww


MÉDICOS ATRAVÉS
DO ÚLTIMO CONCURSO
PÚBLICO MUNICIPAL

CLIQUE E LEIA
MATÉRIA COMPLETA

50
PROFISSIONAIS
DE SAÚDE
ATRAVÉS
DE SELEÇÃO 
SIMPLIFICADA

204

http://servicos.cabo.pe.gov.br/noticia.php?id=245


REALIZAÇÃO
DE TESTES
RÁPIDOS
DA COVID-19



CLIQUE E
ASSISTA
O VÍDEO

AÇÕES

https://www.instagram.com/p/CA0A_zOAnmM/
https://globoplay.globo.com/v/8528340/
https://globoplay.globo.com/v/8528340/
https://globoplay.globo.com/v/8528340/
https://globoplay.globo.com/v/8528340/
https://globoplay.globo.com/v/8528340/


INVESTIMENTO EM SAÚDE E SEGURANÇA



TODOS OS
ESFORÇOS
ESTÃO
SENDO
FEITOS



E SERÃO
MANTIDOS
DURANTE A 
ABERTURA.



NÚMEROS ATUALIZADOS

622 86 228
Nota: Caso descartado é aquele que apresenta confirmação laboratorial para outro agente etiológico ou resultado negativo para COVID-19. 

CONFIRMADOS ÓBITOS RECUPERADOS

CABO DE SANTO AGOSTINHO     30/05/2020     FONTE: SEVS - CIEVS

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

BRASIL

CONFIRMADOS CONFIRMADOS
ÓBITOS ÓBITOS

411.821 30.713
25.598 2.566

PERNAMBUCO





MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Acatamento aos parâmetros da OMS relativos
à prevenção e combate da COVID 19;
Abertura do comércio por protocolos;
Redução do horário de funcionamento (sugestão em tabela);

Utilização inicial de 50% da capacidade
de cada estabelecimento comercial;
Garantia de distanciamento mínimo de 1,5m entre
as pessoas na circulação dos estabelecimentos;
Evitar filas e aglomerações, mesmo na
área externados estabelecimentos;
Sinalização de obrigatoriedade de uso de
máscaras na área externa do estabelecimento;



MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Obrigatoriedade de fornecimento de EPIs 
(Equipamentos de Proteção) e álcool gel (70%) para os 
empregados, prestadores e entregadores, permitindo 
assim que não haja contato com outras pessoas;
Intensificar a limpeza, desinfetar superfícies e locais 
que são tocados com frequência (como telefone,
teclado ou maçaneta), oferecer local para lavar as 
mãos, priorizar a ventilação natural e manter a
limpeza de aparelhos de ar-condicionado -
se tiverem de ser utilizados;
Assegurar que as medidas de isolamento social
e quarentena sejam mantidas aos empregadores
e empregados maiores de 60 anos e
demais integrantes dos grupos de risco.



EVENTOS PÚBLICOS
E PRIVADOS
CONTINUAM
SUSPENSOS.



PROIBIDA A REABERTURA
DE PARQUES, CLUBES,
COMPLEXOS DE LAZER

E AGLOMERAÇÃO DE
PESSOAS EM PRAÇAS.



PROIBIDA A REABERTURA
DE BARES, CASAS 
NOTURNAS, PUBS,

BOATES E SIMILARES.



EM RESTAURANTES,
MESAS COM 4 LUGARES SÓ

PODERÃO SEREM OCUPADAS 
POR 2 PESSOAS, MESAS COM 2 

LUGARES, POR 1 PESSOA.
MANTER ATÉ 50% DA

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO.



AS ATIVIDADES
NÃO LISTADAS
NESSE PLANO

ESTÃO, ATÉ SEGUNDO
AVISO, SUSPENSAS.



A ABERTURA SERÁ GRADUAL, 
ANALISADA A CADA 7 DIAS.

O DESCUMPRIMENTO
POR PARTE DE QUALQUER 

ESTABELECIMENTO
PODE ACARRETAR EM

SUSPENSÃO DO ALVARÁ.



11/06 CORPUS CHRISTI
13/06 SANTO ANTÔNIO

24/06 SÃO JOÃO

FERIADOS ANTECIPADOS
EM FUNÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS

ANTECIPADOS PARA
01, 02 E 03/06.



“A retomada das atividades 
econômicas não significa 

relaxamento das medidas 
preventivas adotadas. As pessoas 

têm que se conscientizar que 
só devem sair de casa em casos 

estritamente necessários. E 
lembre-se que o uso de máscaras 

continua obrigatório”.



Todo estabelecimento deve seguir as regras, 
protocolos e recomendações, assim como expor 
em local visível o decreto Nº 1.905 de 28 de maio 
de 2020 que dispões sobre a flexibilização com 
restrições das atividades econômicas ;
Afixar informativos sobre a obrigatoriedade do 
uso de máscaras;
Respeitar o distanciamento mínino de 1,5m;
Respeitar a redução de horário;
Seguir os protocolos da OMS relativos à 
prevenção e combate ao COVID-19 .

IMPORTANTE



Acatamento aos parâmetros da OMS relativos à 
prevenção e combate ao COVID-19; 
Utilizar capacidade inicial de 50% para cada 
estabelecimento comercial; 
Distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas; 
Evitar filas e aglomerações, mesmo que na área 
externa do estabelecimento; 
Os restaurantes devem funcionar com redução 
de 50% da capacidade de atendimento com 
distanciamento mínimo de 2,0 metros entre as 
mesas; 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO



Obrigatoriedade de fornecimento de EPI’s 
(Equipamentos de Proteção), e álcool em gel 70%, 
para os funcionários, prestadores e entregadores;
Intensificar a limpeza dos estabelecimentos, 
desinfetar superfícies e locais que são tocados com 
frequência (telefone, teclado, maçaneta), oferecer 
local para lavar as mãos, priorizar a ventilação 
natural e manter a limpeza de aparelhos de
ar-condicionado (se forem necessário a utilização);
Assegurar que as medidas de isolamento social 
e quarentena sejam mantidas aos empregadores 
e empregados maiores de 60 anos e demais 
integrantes do grupo de risco.

REGRAS DE FUNCIONAMENTO



Em caso de descumprimento das medidas, 
protocolos e regras, será aplicada a sanção de 
multa até suspensão do alvará de funcionamento 
das instituições que não cumprirem as novas 
determinações. 
A elevação de preços, sem justa causa, 
de insumos e serviços relacionados ao 
enfrentamento da COVID-19 será considerada 
abuso de poder econômico nos termos do inciso 
II, art. 36 da Lei 12.529 d 30 de novembro de 
2011, sujeitando quem a pratica às sanções ali 
previstas. 

PENALIDADES



Elaborar plano de 
contingenciamento e deixar 
exposto em local visível; 
Orientar os 
colaboradores a 
informar sintomas
de gripe e/ou 
resultados
positivos para a 
COVID-19;

Garantir o imediato 
afastamento para 
isolamento domiciliar 
por 14 dias, a contar 
do início dos sintomas 
aos colaboradores que 
testarem positivo para 
a COVID-19;

CABE AO EMPREGADOR



Notificar imediatamente à 
Secretaria de Saúde os casos 
suspeitos e confirmados de 
COVID-19;
Desenvolver e comunicar planos de 
continuidade das atividades na ausência dos 
colaboradores;

CABE AO EMPREGADOR



04/06/20    horário: 10h às 18h

04/06/20    horário: 12h às 20h

Atividade de Comércio e Serviços;
Atividades de saúde bucal/odontológica,
pública e privada;
Salões de Beleza;
Restaurantes;

Shopping com exceção do cinema, este 
permanecerá suspenso.  

CRONOGRAMA



SHOPPING    principais pontos

Todos os lojistas, empregados, colaboradores,
terceirizados e prestadores de serviços
deverão utilizar equipamentos de proteção
individual e álcool em gel (70%) dentro de
seus estabelecimentos;
No interior de cada estabelecimento só poderá
permanecer a quantidade máxima de pessoas
que atenda ao percentual de 50% (cinquenta)
por cento de sua capacidade;



SHOPPING    principais pontos

As lojas âncoras (C&A, Arco Vita, Lojas 
Americanas, Le Biscuit e Riachuelo), assim como
as 3 megalojas (Emmanuelle, Futurista e Laser
Eletro), deverão dispor de termômetro digital
para aferição de temperatura de todos os
consumidores, empregados e prestadores de
serviço;

Nas praças de alimentação, deverá ser
assegurado um distanciamento mínimo
de 2 (dois) metros entre as mesas;



SHOPPING    principais pontos

Havendo formação de filas para atendimento,
a regra estabelecida é assegurar a distância 
mínima de um metro e meio entre as pessoas;

Comprometimento em orientar os
consumidores e frequentadores a
respeito da obrigatoriedade do
uso de máscaras.

Está vetado o uso de provadores de roupas
e acessórios pelos consumidores
e frequentadores;



15/06/20   

15/06/20    Com capacidade de 30%

Academias privadas
Respeitando a capacidade de 50% de alunos
em relação ao número de máquinas, além de
medidas específicas que serão anunciadas

Igrejas

CRONOGRAMA



Bares, Casas Noturnas, Pubs, Lounges, 
Tabacarias, Boates e similares; 
As demais atividades não listadas no decreto 
também permanecem suspensas;
Aglomeração de pessoas em praças, parques 
clubes, associações recreativas e afins; 
Eventos Públicos e Privados de quaisquer 
natureza.

CONTINUAM SUSPENSOS



Fica determinada a higienização dos veículos 
coletivos do Município, nos seus terminais, ao 
final de cada ciclo, ida e vinda;
Mototáxi, táxi e transporte por aplicativo serão 
responsáveis pela higienização e proteção dos 
passageiros;
Permanece obrigatório o uso de máscara.

TRANSPORTE



A reavaliação dos dados será realizada a cada 
7 (sete) dias pelas autoridades competentes, 
para decidir se haverá evolução ou regressão da 
flexibilização;
A liberação completa das atividades estará 
condicionada à evolução da epidemia.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE





ESCRITÓRIO

Nos escritórios recomenda-se a aplicação das 
Diretrizes Gerais.
Outras recomendações adicionais são:
 Aprimoramento do layout das mesas para atender à   
 distância mínima segura entre os funcionários –
 outra possibilidade é o uso de barreiras físicas
 quando possível;
 Buscar manter as portas abertas em tempo integral;
 Não realizar reuniões em área fechada e procurar    
 reduzir o número de participantes. Também controlar
 o tempo de duração, procurando diminuí-lo;
 Limpeza especial 3 vezes por turno;
 Limpeza das mesas, teclados e mouses
 duas vezes por turno.



SHOPPING

Criação de comitês multidisciplinares para elaboração 
de planos de reabertura envolvendo todas as áreas do 
shopping;
Elaborar campanhas de comunicação que transmitam 
segurança de forma efetiva e eficaz para os lojistas e 
consumidores;
Estruturar campanhas internas e externas de prevenção 
à Covid-19 e informar sobre as mudanças de horário que 
podem ocorrer nesse período;
Manter uma comunicação clara e eficiente com seus 
funcionários, lojistas e clientes;
Divulgar circular entre lojistas, com orientações para 
que implementem distanciamento social dentro dos 
estabelecimentos;



SHOPPING    áreas comuns e sanitários

Aplicar comunicados de prevenção à
Covid-19 em elevadores de carga e sociais;
Manter distanciamento físico mínimo seguro entre cada 
cliente e/ou funcionários em filas de estacionamento, 
bancos, lotéricas e caixas eletrônicos, entre outros, 
demarcando o chão com adesivos;
Delimitar mesas e bancos que podem ser usados, 
respeitando o distanciamento, inclusive em elevadores;
Garantir uma distância mínima segura entre
os usuários nas praças de alimentação;
Manter controle de quantidade de pessoas
nos sanitários, respeitando as regras de saúde;
Manter as portas dos sanitários prioritariamente
abertas para beneficiar a ventilação.



SHOPPING    estacionamento

Ajustar a mensagem eletrônica nas cancelas sobre a 
importância do cuidado e atenção às medidas de saúde 
para combater a Covid-19;
Reforçar a higienização nas cancelas e nos equipamentos 
de entrada dos veículos;
Evitar a operação de valet nesta fase;
Disponibilizar máscaras e demais proteções para o 
atendente do caixa para pagamento de estacionamento e 
procure manter somente um operador nesta função.



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Limitação de acesso às lojas, com
controle do número de entradas;
Disponibilização de pontos com
dispensadores de álcool em gel;
Utilização de canais on-line para continuar atendendo 
clientes que ainda tenham movimentação restringida;
Se possível, isolar áreas dos estabelecimentos para 
facilitar o controle da operação e reduzir custos;
Disponibilizar produtos e tecnologias para a
higienização e desinfecção dos sapatos
na entrada dos estabelecimentos;
Evitar atividades promocionais
que possam causar aglomerações.



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Vetar o uso de sacolas reutilizáveis;
Implantação, quando possível, de corredores de uma
via só para coordenar o fluxo de clientes nas lojas;
Evitar aglomeração nos caixas e
sinalizar o distanciamento necessário;
Não oferecer serviços e amenidades adicionais
que retardem a saída do consumidor do
estabelecimento, como oferecer café,
poltronas para espera, áreas infantis etc.;
Dispor de comunicados que instruam os
compradores e funcionários sobre as
normas de proteção que estão em
vigência no estabelecimento.



ALIMENTAÇÃO

Aumentar a separação e distanciamento
das mesas (dois metros);
Reforçar a higienização de mesas e cadeiras;
Reforçar a higienização dos banheiros dos 
estabelecimentos e pontos das praças de alimentação 
que possuam pias para lavagem de mãos;
Dar preferência ao uso de talheres e copos descartáveis
e substituição de bandejas por materiais descartáveis;
Priorizar os serviços de delivery e de retirada
de refeições como forma de evitar o contato
social no estabelecimento;



ALIMENTAÇÃO

Garantir que todos os funcionários estejam
usando máscaras e equipamento de proteção;
Em caso de tosse/espirro descartar imediatamente 
qualquer alimento que tenha sido exposto,
deixar o ambiente ventilar e limpar as
superfícies que possam ter sido afetadas;
Limpar frequentemente o salão de alimentação:
pelo menos 4x ao dia;
Organizar turnos especificamente para a
limpeza, sem contato com as demais
atividades do estabelecimento;
Considerar delimitação de espaços para
uso de forma a garantir a recomendação
de distância entre as pessoas.



O plano de reabertura
está amparado na ciência, 

saúde, dados analíticos, 
economia e acompanhamento 

da secretaria municipal de 
saúde e vigilância sanitária.



PLANO DE REABERTURA
GRADUAL CONSCIENTE 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
DO CABO DE SANTO AGOSTINHO


