
                  
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

            Estado do Espírito Santo

Ata  da  Reunião  do  Comitê  Intersetorial  para  Enfrentamento  do  COVID-19

realizada em 22 de abril de 2020 às 09:00 horas na Câmara Municipal de Santa

Teresa-ES.

Pauta:  1  –  Agradecimentos  iniciais;  2  –  Operação  #Xô-Corona;  3  –  Dados  da

Epidemiologia  Municipal;  4  –  Legislação  em  Vigor:  Decretos  e  Portaria;  5  –

Liberação de Funcionamento de Estabelecimentos; 6 – Pauta aberta; 7 – Informes.

Fizeram-se presentes:

- Adriana Rúbia Rasseli – Representante dos Sindicatos;

- Daniela Cristina de Barros Fernandes – Representante do Hospital Madre Regina

Protmann (substituindo Drª. Andrea Stefano Sousa de Almeida;

- Bruno Henriques Araújo – Representante da Câmara Municipal;

- Rosiele Kelly Vulpi Corteletti – Representante das Escolas Particulares;

- Sargento Walkiria Ribeiro Nascimento de Araújo – Representante da Segurança

Pública (substituindo Major Márcio Cunha Cabral);

- Hugo Dettmann – Representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas;

- Dr. Eudayr Alves Moreira Júnior – Representante das Clínicas de Saúde;

- Thiago Vicente Roldi – Representante de Bares e Restaurantes;

-  Leandro  Menegueli  Biondo  –  Representante  do  Instituto  Nacional  da  Mata

Atlântica;

-  Sérgio  Mendes  –  Representante  de  Hotéis  e  Pousadas  (substituindo  Magaly

Sperandio);

- Pastor Nivaldo Geik Volz – Representante da Igreja Luterana;

- Lorenzo Sancio Bortolini – Representante da Maçonaria;

- Joice Aparecida Marrochi – Representante do Lions Clube;

-  Pastor  Robson  Seikety  Nakahara  –  Representante  da  Igreja  Adventista

(substituindo Evanir Gonçalves);

- Cap. Luiz Guilherme Santos Gonçalves – Representante das Forças Armadas –

Força Aérea Brasileira;

-  Pastor  Thiago  de  Souza  Brasil  –  Representante  da  Associação  de  Ministros

Evangélicos;
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- Frei José Wilian Corrêa de Araújo – Representante da Igreja Católica;

-  Janice  Lima  –  Representante  da  Associação  Turística  de  Santa  Teresa  –

Convention e Visitors Bureau;

-  Andreia  Passamani  Barbosa  Corteletti  –  Representante  do  Poder  Público

Municipal – Secretaria de Saúde;

-  Maria  Madalena  Baratella  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Secretaria de Educação;

-  João  Vinicius  Tonini  Custódio  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Procuradoria Jurídica;

- Eliane Litke – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de Turismo;

-  Samira  Valadares  Sperandio  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Secretaria de Planejamento;

-  Vanessa  Pizziolo  Coqueto  –  Representante  do  Poder  Público  Municipal  –

Gabinete do Prefeito;

- Iraci Pasquina Carlini – Representante do Poder Público Municipal – Secretaria de

Assistência Social;

- Carla Estela Lima – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Wilson Carlos Moschem – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Marielly Blank – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Douglas Ribeiro Santana – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Mônica Chiaratti – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde;

- Jean Carlos Arndt – Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Tem-se início a reunião com agradecimento da Srª. Andreia Passamani Barbosa

Corteletti  aos  presentes  relembrando a  dinâmica e  decisões da última reunião.

Relata sobre a Operação #XÔ-CORONA que envolveu em torno de 130 pessoas,

dentre estes, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, demais pastas da

Prefeitura Municipal e parceria com militares da Aeronáutica. Tal ação ocorreu nas

três entradas da cidade (Canaã, São Lourenço e Aeronáutica), nos dias 17, 18, 19

e 20 de abril do vigente ano, em dois turnos: o primeiro iniciava às 8:00 horas e
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findava às 14:00 horas; e o segundo, iniciava às 14:00 horas e findava às 20:00

horas.  A  referida  operação  visava  fornecer  dados  para  levantamento  e

posteriormente  perfil  da  movimentação  na  cidade,  e  na  conscientização  das

pessoas que passaram pelo Município.  Foram abordados 2.347 carros e 4.506

pessoas  não  residentes  em  Santa  Teresa  vindos  em  sua  grande  maioria  dos

municípios da Grande Vitória. Prosseguindo, a  Srª. Andreia apresenta a Situação

Epidemiológica atual, informando que o Estado do Espírito Santo se encontra cada

vez mais próximo de entrar na zona de emergência. Apresenta também gráficos

sobre o Coeficiente de Incidência por 1.000.000 hab. de COVID-19 e a Mortalidade

Nacional  por  Unidade  de  Federação.  Informa  os  dados  epidemiológicos  do

Município de Santa Teresa até a data de 21 de abril de 2020, que se dá em: 27

Casos  Notificados,  04  Casos  Confirmados,  06  Casos  Suspeitos,  18  Casos

Descartados,  04  Casos  Curados  e  00  óbitos  e/ou  internações.  A Srª.  Andreia

explica a possível alteração nos boletins municipal e estadual, pela lacuna de 04

dias referentes ao final de semana e feriado. Informa que a Equipe de Vigilância

Municipal acompanha a transferência e monitoramento de 03 casos confirmados de

COVID-19 do Município de Santa Maria de Jetibá, estando 01 desses internado no

Hospital Jayme Santos Neves, e outros 02 casos do Município de Fundão, estando

os dois internados no Hospital relatado. Explica que estes casos não constam nos

boletins de nosso Município. Apresenta o Coeficiente de Incidência acumulado do

Espírito  Santo,  o  qual  visa  perfilar  os  municípios  quanto  à  circulação viral  em:

severa,  moderada  e  leve.  Por  palavra  do  Estado,  com  decisões  sanitárias

embasadas  pela  Equipe  de  Vigilância  Estadual,  o  Município  de  Santa  Teresa

apresenta baixo risco, mas alta circulação viral. Prosseguindo, a palavra é passada

à Srª. Mônica Chiaratti  integrante da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de

Saúde  e  Procuradora  Geral  Municipal,  que  explica  os  aspectos  jurídicos  dos

Decretos nº. 4632-R de 16 de abril  de 2020 e 4636-R de 19 de abril  de 2020,

ambos do Governo do Estado,  e  a Portaria  068-R de 19 de abril  de 2020,  da

Secretaria de Estado da Saúde – SESA, em que as três normativas estão em vigor

na atual  realidade. A Srª.  Mônica expõe a narrativa de que há Municípios com
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realidades e perfis diferentes, e em detrimento ao Art. 8º. Do Decreto 4636-R/2020,

a autonomia dada aos Municípios é a adoção de medidas mais restritivas que as

previstas nos Decretos Estaduais e em atos editados pela Secretaria de Estado da

Saúde;  portanto,  entende-se  que  não  há  possibilidade  de  normas  mais

abrangentes deliberadas em âmbito municipal. Por conseguinte, ainda relatando

características do referido Decreto, o qual institui o Mapeamento de Risco para o

estabelecimento de medidas qualificadas para Enfrentamento do COVID-19, mais

precisamente em seu Art.  9º.,  Parágrafo 3º.,  Inciso V,  é  encontrado o seguinte

dizer: “Fica mantida a suspensão, até o dia 30 de abril de 2020 do funcionamento

de  estabelecimentos  de  vendas  de  bebidas  alcoólicas  (bares)”.  Para  tanto,  é

esclarecido que o dono do estabelecimento se torna corresponsável mediante atos

jurídicos e administrativos que possam vir a ser executados quanto a abertura ou

funcionamento destes. Passa a explicar o Decreto 4632-R/2020, que dispõe sobre

as  Medidas  de  Enfrentamento  decorrente  ao  COVID-19,  mediante  redução  de

circulação  e  aglomeração  de  pessoas  em  hipermercados,  supermercados,

minimercados,  hortifrútis,  padarias  e  lojas  de  conveniência,  e  a  Portaria

068-R/2020,  que  visa  estabelecer  e  coordenar  as  medidas  qualificadas  para

Enfrentamento do COVID-19. Dá-se atenção ao Art.  6º da referida Portaria, que

demonstra as responsabilidades e deveres da Sociedade Municipal como um todo,

sendo  tratada  e  pontuada  em grupos  sociais,  como segue:  1  –  cidadãos;  2  –

comunidade e famílias; 3 – empresários e pessoas jurídicas de direito privado. No

que tange os procedimentos obrigatórios e preventivos à disseminação do Novo

Coronavírus relatados no Art.  3º.  do Decreto 4632-R/2020,  os estabelecimentos

descritos no mesmo funcionarão seguindo as normativas e questões explanadas

com funcionamento até as 16:00 horas. Abre-se questionamento sobre o Inciso XII

ainda do Art.  3º.,  quanto à limitação do horário de funcionamento até às 16:00

horas nos estabelecimentos onde for permitido o funcionamento na modalidade de

autosserviço  e  de  consumação  no  local,  visto  que  a  redação  de  tal  causou

entendimentos diferentes aos Membros Representantes do Comitê. Após um breve

momento  de  interação  e  troca  de  ideias,  o  Comitê  entende  que  a  melhor
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interpretação é que supermercados e padarias abram o serviço de consumação no

local e seu funcionamento, mediante normas impostas pelo Governo Estadual, até

às 16:00 horas; posteriormente a esse horário, poderá permanecer aberto como

prestador  de  serviço  essencial.  Fica  a  encargo  da  Procuradoria  Municipal  a

verificação se o entendimento do Comitê fere a legislação do Decreto Estadual,

quanto  à  orientação  de  que  possa  haver  sanções  administrativas  no

descumprimento de normativas emitidas pelo Legislador. A Srª. Carla Estela Lima

informa  que  com  Parecer  Técnico,  está  sendo  elaborado  Caderno  de  Regras

Restritivas Sanitárias para cada seguimento comercial, onde este integrará anexo

em  Decreto  Municipal,  e  apresentará  o  passo  a  passo  de  normativas  de

distanciamento, higienização, uso e necessidade de máscaras, e demais questões

sanitárias.  A Srª.  Samira  Valadares  Sperandio,  questiona  se  o  famoso  “beco”

localizado no centro da Cidade é categorizado como seguimento de galeria, obtém

como resposta da Srª. Mônica que no momento, juridicamente/tecnicamente não

há possibilidade de informar com exatidão esse enquadramento. Essa questão é

pontuada devido às lojas e à Lotérica presentes no “beco”, onde a segunda é vista

como  indutora/causadora  de  filas  e  aglomerações  no  pequeno  espaço

apresentado. Para buscar uma resolução satisfatória que não comprometa a saúde

e atividade dos demais comerciantes presentes na área, o Comitê sugere que a

Vigilância em Saúde Municipal articule através de conversa com os comerciantes

predominantes no espaço do “beco” juntamente à representantes da CDL, para

definir  proposições e  logística  adequada de atuação no comércio.  A Srª.  Carla

informa que os comerciantes receberão o Termo de Notificação e Compromisso,

onde  darão  ciência  e  se  responsabilizarão  pelo  funcionamento  mediante

cumprimento das regras sanitárias impostas. Prosseguindo, o Sr. Thiago Vicente

Roldi informa que foi realizada a escrita de uma proposta, e que essa se encontra

protocolada na Prefeitura Municipal, onde a representação de lideranças dos bares

atuantes na cidade vem solicitar a abertura de seus estabelecimentos, bem como

seu funcionamento visando haver receita para custeio de vida, aluguel e demais

encargos. Porém, como visto no Decreto 4636-R/2020, em seu Art. 9º., Parágrafo
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3º., Inciso V, é encontrado o seguinte dizer: “Fica mantida a suspensão, até o dia

30 de abril de 2020 do funcionamento de estabelecimentos de vendas de bebidas

alcoólicas (bares)”. Neste caso, não há forma de flexibilização para aceitação da

proposta  relatada.  É relatado pela  Srª.  Andreia que na atual  conjuntura,  faz-se

necessária a reinvenção do mercado comercial,  de forma ampla e geral,  para o

mantimento  da  Economia.  Passa-se  aos  questionamentos  quanto  ao

funcionamento de Hotéis e Pousadas, e o representante do seguimento no Comitê,

o Sr. Sérgio Mendes solicita orientação quanto à nova realidade. Relata-se que o

seu funcionamento se daria com 50% da ocupação, com regramentos sanitários de

higienização e distanciamento; é solicitado que a Equipe de Vigilância Municipal

articule com os proprietários sobre capacidade,  regras de funcionamento e que

trabalhem  em  conjunto.  Prosseguindo,  é  tratada  a  questão  de  abertura  dos

Templos Religiosos. A partir do Decreto do Governo do Estado, não há empecilhos

quanto à abertura dos Templos, mas fica claro que as administração e autoridade

religiosas  responderão  quanto  à  evitar  concentração/aglomeração  de  fieis  e  à

exposição  de  riscos,  às  medidas  de  higiene  e  questões  sanitárias  tratadas  no

Decreto,  e  na  metodologia  do  diálogo  associado  ao  auxílio  espiritual  e

conscientizador. A Srª. Carla exemplifica como foram demarcados os assentos das

Unidades Básicas de Saúde, designando assim onde cada pessoa pode sentar-se

mantendo  o  distanciamento,  e  na  possível  inserção  de  tal  tática  nos  Templos

Religiosos. É sugerido também que os Líderes Religiosos reúnam-se com a Equipe

de Vigilância Municipal quanto a análise de cada particularidade e definindo quanto

as regras sanitárias de segurança, quantidade de fieis e higiene. A Srª.  Mônica

toma a fala e explica o processo de fiscalização, que está sob sua coordenação.

Relata o incremento da Equipe de Fiscalização, mediante criação de Projeto de Lei

para designação de Acompanhante de Fiscal e nomeação de Autoridade Sanitária,

onde estariam nas ocasiões 01 fiscal e 01 profissional. Informa que o trabalho está

sendo realizado sob equipes de plantão,  com 01 fiscal  designado da Vigilância

Municipal e 01 fiscal designado da Prefeitura Municipal; contando com a parceria

da Polícia Militar, que principalmente se destaca no suporte e atendimento a bares
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e aglomerações. Explana sobre o recebimento de denúncias e sobre sua filtragem.

No que diz respeito ao Comércio de Ambulantes, a condução posta pelo Comitê é o

seu  funcionamento  de  10:00  às  17:00  horas,  sem  colocação  de  mesas  nas

calçadas e sem consumação no local em nenhum horário, atendendo em regime

de  drive thru (no mesmo horário imposto) e entrega via  delivery  (após às 17:00

horas).  A  Srª.  Iraci  Pasquina  Carlini,  que  atua  na  Secretaria  Municipal  de

Assistência  Social,  explana  sobre  os  Velórios  e  Sepultamentos,  bem como  os

procedimentos  adequados  mediante  a  atual  situação.  Informa reunião  entre  as

Equipes da Vigilância Municipal, da Secretaria Municipal de Assistência Social, da

Secretaria Municipal de Saúde e Líderes Religiosos quanto à ciência do Protocolo

para Sepultamentos de pessoas infectadas por COVID-19. Neste caso, não haverá

velório para despedida do corpo, o que é muito recorrente pelas tradições locais; o

corpo sairá do local do óbito, quando o óbito ocorrer no hospital já preparado, a

funerária  o  buscará  e  o  levará  ao  cemitério.  E  quando  o  óbito  ocorrer  em

residência,  será  acionado  médico  para  fazer  os  procedimentos,  assim  como,

posteriormente a funerária  procederá com o protocolo específico do COVID-19,

levando o corpo ao cemitério que o mesmo será enterrado. Independentemente da

Comunidade  em  que  está  localizado  o  cemitério,  uma  Equipe  da  Prefeitura

Municipal de Santa Teresa devidamente treinada, instruída e paramentada com os

Equipamentos de Proteção Individual se deslocará para a preparação do enterro.

Também, a Equipe de Vigilância Municipal realizará o monitoramento e fiscalização

do ato. O enterro deverá contar com o mínimo de familiares presentes, mas no

conforto  espiritual  emitido  por  seu  Líder  Religioso.  A  Srª.  Andreia  traz  uma

informação extra, ao relatar que durante estadia no feriado no Município, um casal

de  médicos  que  possuem  propriedade  em  Santa  Teresa  testou  positivo  para

COVID-19, informando que a Equipe de Vigilância já se encontra no local  para

averiguações.  Às  Vinícolas,  por  muitas  vezes  se  categorizarem  por  venda  e

produção,  é  decidido  que:  os  estabelecimentos  comerciais  de  venda terão seu

funcionamento até às 17:00 horas, seguindo normativas, sem degustação e sem

visitação; e quanto à produção terá por seu horário designação livre. O Sr. Hugo
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Dettmann,  representante  da  CDL neste  Comitê,  vem  informar  que  através  de

pesquisa à 62 empresas de vários seguimentos em mídias sociais realizada por

sua representada, estas empregam 409 pessoas e já totalizam 70 demissões no

período  da  pandemia.  Com  todas  as  deliberações  tomadas  e  as  conduções

relatadas,  a  Srª.  Andreia  encerra  a  reunião  do  Comitê  Intersetorial  para

Enfrentamento do COVID-19, agradecendo aos presentes.
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