
1

PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI



2

su
m

ár
ioO que é o novo Coronavírus (Covid-19)?

Quais sintomas? Como é transmitido? 

Propagação do Coronavírus pelo Mundo

Cenário na cidade de Itapevi

Medidas adotadas

Retomada das atividades econômicas - FASE 1

 Setor Agricultura e Agroindústria

 Setor Infraestrutura

 Setor Logística e Abastecimento

 Setor Meios de Hospedagem

 Setor Saúde

 Setor Telecom & Tech

Retomada das atividades econômicas - FASE 2

 Setor Atividades Imobiliárias

 Setor Automotivo

 Setor Comércio

Fiscalização

03

04

05

06

15

18

22

27

31

33

36

40

43

45

47

50

55



3

O que é o novo coronavírus (COVID-19)?

Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto 

em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em laboratório pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 

1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do seu perfil na microscopia, em forma de uma 

coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas 

mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam 

humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
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Quais os sintomas?

Como é transmitido? 

Tosse CorizaFebre Dor de
garganta

Dificuldade 
para respirar

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de: 

• Toque do aperto de mão;

• Gotículas de saliva;

• Espirro;

• Tosse;

• Catarro;

• Objetos ou superfícies contaminadas, 
como celulares, mesas, maçanetas, 
brinquedos, teclados de computador etc.
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Propagação do novo coronavírus no mundo

A doença se espalhou rapidamente pelo território chinês e, posteriormente, pacientes infectados por SARS-

CoV-2 foram identicados em outros países, principalmente na Europa (tendo como epicentros a Itália e a 

Espanha), nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a doença 

como uma emergência de saúde pública global e, em 11 de março de 2020, ela passou a ser considerada uma 

pandemia.

Em 29 de maio de 2020, a Organização Mundial da Saúde apontou que existem 5.867.727 casos confirmados de 

Covid-19 e 362.328 mortes pela doença no mundo.

Segundo o relatório situacional do Ministério da Saúde de 28 de maio de 2020, no Brasil 

existem 438.238 casos confirmados de Covid-19, o segundo país do planeta com maior 

número de casos, ficando atrás dos Estados Unidos, com 1.729.185. No que se refere a 

óbitos, o Brasil registou e 26.754, o sexto maior número do mundo, tendo o Estado de São 

Paulo como epicentro, com 95.865 casos e 6.980 óbitos.
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Cenário do
Coronavírus
na cidade
de Itapevi
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Cenário na cidade de Itapevi

O gráfico abaixo demonstra a evolução dos casos de Covid -19 de munícipes notificados e encaminhados ao 

Departamento de Vigilância Epidemiológica do município de Itapevi até a data de 30/05/2020.

Casos Suspeitos, 
Confirmados e 
Descartados de 
Covid-19

Fonte:  Vigi lância  Epidemiológica  de I tapevi
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Casos confirmados na cidade

Fonte:  Vigi lância  Epidemiológica  de I tapevi
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Óbitos confirmados

Fonte:  Vigi lância  Epidemiológica  de I tapevi

Os gráficos e tabelas abaixo demonstram a evolução dos óbitos decorrentes de casos de Covid -19 de 

munícipes notificados e encaminhados ao Departamento de Vigilância Epidemiológica do município de Itapevi 

até a data de 30/05/2020.
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Distribuição de óbitos por sexo

Fonte:  Vigi lância  Epidemiológica  de I tapevi



11

Distribuição de óbitos por faixa etária

Fonte:  Vigi lância  Epidemiológica  de I tapevi



12

Comorbidades referidas nos óbitos
confirmados com COVID-19

Fonte:  Vigi lância  Epidemiológica  de I tapevi
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Incidência de comorbidades
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Distribuição de Casos no Município de Itapevi

Através das informações recebidas, elaboramos 

a divisão de casos confirmados pelo território 

municipal, espalhando-se por seus distritos, tendo 

como base sua população.

Na ilustração informamos a quantidades de casos 

por distritos e a localização aproximada dos casos 

de óbitos.

Fonte:  Vigi lância  Epidemiológica  de I tapevi
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Medidas
adotadas
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Medidas Adotadas

o 12 de março – Decretado Estado de Emergência;

o 16 de março – Criação da Comissão de Enfrentamento ao novo coronavírus;

o 16 de março – Cancelamento de eventos esportivos, culturais, inaugurações e outros;

o 18 de março – Abertura do Centro de Combate ao Coronavírus;

o 19 de março – Suspensão das aulas nas redes de ensino pública e privada;

o 20 de março – Suspensão de serviços/atividades públicos e privados não essenciais;

o 23 de março – Decretado Estado de Calamidade Pública;

o 25 de março – Iniciada a desinfecção de espaços públicos;

o 31 de março – Alteração de vencimentos de IPTU e algumas taxas municipais;

o 31 de março – Entrega do Cartão Bolsa Merenda aos 29.326 alunos da rede municipal de ensino;

o 3 de abril – Instituído o abono salarial para servidores municipais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus;

o 18 de abril -Prefeitura acata recomendação do MP sobre não flexibilizar isolamento social;

o 2 de maio – Medidas para organização das filas em agências bancárias;

o 7 de maio – Passa a ser obrigatória a utilização de máscaras de proteção em todo o território municipal;

o 1 de junho - Fornecimento de refeições no Restaurante Bom Prato para moradores de rua;
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Outras ações

o Implantação de abrigo para moradores de rua

o Criação do PIT STOP para vacinação contra gripe

o Distribuição mensal de cestas básicas para cadastrados no Programa Bolsa Família

o Fornecimento de 54 mil refeições mês no Bom Prato
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Retomada
das atividades 
econômicas
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Retomada das Atividades Econômicas

A Comissão do Plano Reabre Itapevi, composta pelas Secretarias de Governo, Planejamento, Saúde, Desenvolvimento Urbano e 

Habitação, Desenvolvimento Econômico, Segurança e Mobilidade Urbana, Suprimentos e Administração e Tecnologia atenderá 

as condições apontadas pelo Governo do Estado de São Paulo para avançar na retomada das atividades econômicas.

Diante disso, o município avançará com a abertura quando houver a evolução da Fase 1 - Vermelha para Fase 2 - Laranja, 

segundo critérios do Governo do Estado de São Paulo, no Plano São Paulo de Retomada das Atividades Econômicas. Segundo 

informações divulgadas pela imprensa, cidades da região oeste da Grande São Paulo devem evoluir na terça-feira, dia 9 de 

junho de 2020 (https://www.folhadealphaville.com.br/politica/regiao-oeste-pode-entrar-na-fase2-na-semana-que-vem-

diz-vinholi). Se efetivada a evolução, Itapevi iniciará a retomada das atividades econômicas no dia seguinte, 10 de junho de 2020.

Se evoluído para Fase 2 - Laranja, Itapevi poderá, além dos setores essenciais já classificados por Decretos Municipais, iniciar 

a abertura com restrições de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e comércios.

Para que a retomada gradual dos serviços seja realizada visando a economia local e, principalmente, a preservação da vida humana, 

a Prefeitura de Itapevi adorará os Protocolos Sanitários instituídos por comissão técnica do Governo do Estado de São Paulo. 

Além disso, responsáveis pelas atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e comércios deverão cadastrar  sua empresa 

no site autoriza.itapevi.sp.gov.br, também há link disponível na home do site da Prefeitura (itapevi.sp.gov.br). Após cadastro, 

comerciante deverá aguardar a emissão de QR Code, a ser encaminhado por e-mail. O empresário deve fazer a impressão do QR 

Code e fixar em local visível do empreendimento. Se os Protocolos Sanitários, contidos neste Plano, a liberação para abertura neste 

momento de retomada das atividades econômicas poderá ser suspensa.
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Novas medidas 

Além de adotar os Protocolos Sanitários instituídos por comissão técnica do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de 

Itapevi institui outras medidas, como:

o Contratação de mais leitos de UTI exclusivos para moradores de Itapevi em casos graves da COVID-19;

o Realização de testes rápidos em massa para servidores municipais que trabalham nas áreas da saúde e segurança;

o Aquisição de 10 mil testes rápidos para sintomáticos;

o Aquisição de máscaras para entregar à população;

o Ampliação da fiscalização e garantia do atendimento aos Protocolos Sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado de São 

Paulo, em conformidade com as normas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
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Atividades permitidas
 (Alerta Máximo - serviços essenciais)

A Prefeitura atuará com fiscalização constante para o cumprimento dos Protocolos Sanitários, estabelecidos pelo Governo do Estado 

de São Paulo, abaixo listados, das áreas que estão em funcionamento constante, ou seja, são consideradas essenciais.

o Protocolo Sanitário Agricultura e Agronegócio;

o Protocolo Sanitário Infraestrutura;

o Protocolo Sanitário Logístico e Abastecimento;

o Protocolo Sanitário Meios de Hospedagem;

o Protocolo Sanitário Saúde;

o Protocolo Sanitário Telecom e Tech.

 Fase 1
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Atividades ampliadas 
(Controle)

Com a evolução da cidade de Itapevi da Fase 1 – Alerta Máximo para Fase 2 – Controle, no Plano São Paulo de Retomada das Atividades 

Econômicas, o município poderá contar com o funcionamento restrito de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e comércio. 

Shoppings Center serão beneficiados na Fase 3 - Amarela.

o Protocolo Sanitário Padrão/Intersetorial;

o Protocolo Sanitário Atividades Imobiliárias;

o Protocolo Sanitário Concessionárias;

o Protocolo Sanitário Escritórios (Intersetorial).

 Fase 2
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Atividades ampliadas 
(Controle)

o Protocolo Sanitário Comércio

  Integram este grupo, os comércios em geral, exceto salões de beleza, barbearias e academias. As condições para   

   funcionamento de comércios são:

  • Capacidade 20% limitada;

  • Horário de trabalho reduzido (4 horas seguidas);

  • Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos;

  • Proibição do funcionamento de praças de alimentação.

 Fase 2
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Fiscalização
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Fiscalização 

Para garantir o cumprimento dos Protocolos Sanitários, a Prefeitura reunirá equipes de Fiscalização, Vigilância Sanitária, Procon e 

Guarda Municipal para ações constantes nos bairros, visando evitar aglomerações e, consequentemente, evitar a propagação do 

coronavírus.
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