Plano Estratégico
RETOMADA DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS EM CLÁUDIO/MG
RETORNO GRADUAL PREVISTO PARA O DIA 6 DE ABRIL DE 2020

Metodologia
As regras de isolamento social, instituídas por Decreto desde
o dia 17 de março de 2020, tiveram, por consequência, a
suspensão total ou parcial de atividades econômicas no município.
A partir daí, foi instituído o Comitê de Gestão de Crise/COVID-19,
contando com representantes de segmentos industriais e suas
respectivas associações (ASIMEC e Comércio) CDL, Sindicatos
e Representantes de Classes, Médicos, Representantes de
Instituições Religiosas, Membros do Legislativo e Poder Executivo
Municipal.
Houve envolvimento de diversos órgãos da Administração Pública
- Direta e Indireta - no planejamento, liderados pelo Prefeito do Município.
Nesse contexto, foram observados vários estudos sobre a manifestação do vírus,
além de alinhadas normas e regramentos com as esferas estadual e federal no
que remete ao tema.
Por ﬁm, observou-se a não conﬁrmação de nenhum caso em âmbito
municipal, desde as primeiras ações de contenção adotadas.
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Missão
Promover a convivência dos claudienses com a pandemia da
Covid-19, conciliando as vertentes do convívio social, da
preservação à vida das pessoas e da atividade econômica.

Objetivo
Buscar o equilíbrio entre as ações do Plano, a ﬁm de que o
Município retome suas atividades gradualmente, garantindo
aos empregados e empregadores segurança jurídica, econômica
e sanitária, sem, no entanto, desconsiderar as recomendações
das Autoridades de Saúde, no que diz respeito ao combate do
novo coronavírus.
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1. DA PROIBIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Permanecem suspensas, e por prazo indeterminado, conforme Decreto
Municipal nº. 448 de 03 de Abril de 2020, as seguintes atividades:
1. Aulas na Rede Pública Municipal de Ensino, estendendo-se as Escolas e
Instituições Educacionais Privadas; operando-se as reposições de aulas, por
meio dos recessos já previstos em calendário escolar, até o limite estipulado.
2. Celebração de Cultos Religiosos / Espirituais e Espiritualistas.
3. A realização de eventos com aglomeração de pessoas em
qualquer número, de caráter público ou privado, incluídas
excursões e cursos presenciais, assim como casamentos,
comemorações de aniversários, formaturas, "shows", "farras", eventos
culturais, atividades esportivas, bem como os locais de suas práticas, etc.
4. Visitas em ILPIs – Instituições de Longa Permanência de Idosos, pelo
período que durar a calamidade pública estadual pela pandemia causada
pelo novo coronavírus.
5. Visitas a quaisquer pacientes na Santa Casa de Misericórdia de Cláudio,
excetuando-se o comparecimento de familiares para acompanhamento de
boletim médico, quando for o caso.
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DA AUTORIZAÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES,

A PARTIR DE 06/04.
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INDÚSTRIAS
Retomarão suas atividades, após 06/04, adotando as
medidas recomendadas, dentre as quais destacam-se:
·distanciamento por posto de trabalho de pelo
menos 1,5 metros;
·horário de almoço por sistema rotativo com
distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os
colaboradores;
·sempre que possível, utilizar do sistema de home
o ce para as áreas administrativas;
·disponibilização de material de higiene e orientação aos
colaboradores sobre cuidados pessoais;
·manutenção da limpeza dos locais e instrumentos de trabalho.
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LOJAS EM SEGUIMENTOS VARIÁVEIS, CENTROS COMERCIAIS
(INDEPENDENTE DE SEREM PRODUTOS TIDOS COMO ESSENCIAIS)
Retomarão suas atividades, desde que atendidas as
orientações das autoridades de saúde, constantes
no Decreto Municipal nº 448/2020, atentando-se
ainda a limitação do ﬂuxo de entrada:
· lojas de pequeno porte (limitadas a um espaço
interno de até 30 m²) deverão atender no máximo
03 (três) clientes por vez;
·lojas com capacidade física superior a 30 m², deverão
operar com atendimento simultâneo de até 05 (cinco) clientes
por vez.
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PROFISSIONAIS LIBERAIS, COMO ADVOGADOS,
CONTABILISTAS, MÉDICOS, DENTISTAS,
PSICÓLOGOS DENTRE OUTROS.
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Deverão operar igualmente com agendamento de consultas
e sem a permanência de clientes/pacientes nas dependências
dos escritórios/consultórios, devendo ainda serem observadas
possíveis vedações e impedimentos advindos dos respectivos
Conselhos ou Órgãos Regulamentadores da Proﬁssão a que
se enquadram.
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RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES, SORVETERIAS E SIMILARES
Retomarão suas atividades, operando com controle de ﬂuxo de clientes,
reduzido a 30% do total de assentos/lugares disponíveis. Adotando-se,
ainda, as medidas de higienização constantes do Decreto nº. 448/2020,
sendo preferencialmente recomendável a manutenção do funcionamento
sob o regime de entrega em domicílio ou retirada em balcão.
Estas medidas durarão por prazo indeterminado.

RESTAURANTES
(PARA REFEIÇÕES SERVIDAS NO LOCAL/ SELF- SERVICE)

Retomarão suas atividades, operando com controle de ﬂuxo de clientes,
reduzido a 30% do total de assentos/lugares disponíveis. Sendo obrigatório
que CADA CLIENTE, quando da montagem de seu prato, receba uma máscara,
devendo com ela permanecer até que tome seu assento e faça higienização de
suas mãos com álcool em gel, antes de se servir.

O ATENDIMENTO DESTAS DETERMINAÇÕES É DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.
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SALÕES DE CABELO, BARBEARIAS,
CLÍNICAS ESTÉTICAS E SIMILARES
Atividades retomadas, atendidas as orientações das
autoridades de saúde, não sendo permitido a permanência
de clientes em espera no local, devendo, desta
maneira, operarem com horários agendados.
Ressalta-se que nestes casos, se faz primordial
além daquelas medidas de contenção previstas no
Decreto nº. 448/2020, a utilização de máscaras para
todos os proﬁssionais atuantes, uma vez que o referido
proﬁssional mantém contato próximo ao cliente, e pode assim,
servir de agente disseminador do vírus.
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DA AUTORIZAÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES,

A PARTIR DE 13/04.
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ACADEMIAS E SIMILARES
Poderão funcionar, mediante controle de ﬂuxo dos usuários,
limitado a 10 (dez) usuários a cada 60 (sessenta) minutos
e 02 (dois) Proﬁssionais técnicos, num total de 12 (doze)
pessoas no mesmo local; devendo ser operado um
intervalo mínimo de 10 (dez) minutos entre a troca
dos usuários, para higienização do local, conforme
determinações das Autoridades de Saúde. Ainda, de
acordo com Decreto Municipal nº. 448/2020, os
responsáveis pelos referidos locais, deverão procurar a
Administração para assinatura de Termo de Ajustamento de
Conduta, onde restará ﬁxada uma multa de R$1.000,00
em caso de descumprimento das medidas.
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RECOMENDAÇÕES AO SETOR PRIVADO:
·Piorização do afastamento, sem prejuízo de salários,
de empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como:
pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos,
diabéticos e gestantes;
·Priorização de trabalho remoto para os setores
administrativos;
·Adoção de medidas internas, especialmente
aquelas relacionadas à saúde no trabalho,
necessárias para evitar a transmissão do Novo
Coronavírus no ambiente de trabalho e no
atendimento ao público;
·Utilização de veículos de fretamento para transporte de
trabalhadores, ﬁcando a ocupação de cada veículo limitada a
50% (cinquenta por cento) de sua capacidade.
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DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ficam mantidos todos os serviços públicos de caráter essencial,
estando às repartições operando em horário normal, das 8h às 17h,
com a redução de 50 % (cinquenta por cento) do quadro de pessoal.
Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as cirurgias
eletivas de hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde.
Ficam suspensos os velórios no horário das
20 horas às 06 horas, devendo ser observado em
qualquer caso o tempo máximo de 06 horas para as
despedidas.
Os serviços de transporte coletivo de passageiros
operará, por tempo indeterminado, com sua capacidade
reduzida a 50% (cinquenta por cento), observando as
práticas sanitárias aplicáveis, estando autorizado, a redução
de horários, sem alteração nos itinerários e desde que não
interﬁram naqueles horários compatíveis ao exercício das práticas
comerciais.
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Observação
O descumprimento das medidas, sujeitará a
aplicação de multa no valor de R$1.000,00
por dia, conforme Decreto.
As medidas de ﬂexibilização aqui previstas,
poderão ser agravadas e relaxadas, dependendo
do desenvolvimento do quadro pandêmico, tanto
em âmbito municipal, quanto regional.
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Referência
Este plano foi elaborado em conformidade com o
Decreto Municipal nº. 448 de 03 de abril de 2020.
O teor, aqui contido, não susbstitui a redação do
Ato Administrativo a que se vincula.
Tomou como referencial o Plano Estratégico de
Retomada de Atividades do Estado de Santa Catarina.
Advocacia Geral do Município
Assessoria Municipal de Informação
Secretaria de Gestão, Planejamento e Administração.
Cláudio, 03 de abril de 2020.
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