
Visando a padronização dos protocolos de saúde e

obrigações sanitárias, este protocolo traz regras gerais

que orientam empregadores, trabalhadores e a

população para a retomada das atividades

econômicas no município de Teresópolis.

Os protocolos aqui adotados foram elaborados pelo

Gabinete de Crise e validado em nota técnica do

Grupo de Trabalho da Saúde e regulamentado no

Decreto Nº 5.333, DE 9 DE JULHO DE 2020.
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1º ESTÁGIO

Implantação de medidas de saúde e sanitárias,

com o reforço das estruturas do Sistema Público de

Saúde (leitos, equipes e insumos) para redução da

curva de contaminação, fortalecimento do

atendimento ao paciente e a adoção das regras de

convívio social.

2º ESTÁGIO

Reabertura gradual das atividades econômicas.

3º ESTÁGIO

O novo normal e a recuperação da econômica.
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Disponibilidade das equipes de profissionais de saúde em
atuação, equipamentos em operação e insumos nas unidades
hospitalares e do município, como fatores fundamentais para
o funcionamento de 100% dos Leitos COVID-19 contratados.

Avaliação da Curva Epidemiológica

• Monitoramento semanal, com a avaliação dos últimos 7 dias.

Taxa de ocupação dos Leitos COVID-19 UTI

• Manutenção do cronograma das ondas: até 70% de ocupação;

• Estagnação do cronograma: entre 70% e 90% de ocupação.
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Clique e acompanhe as atualizações das métricas e estágios do Coronavírus (Covid-19)
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I - assistência à saúde, incluídos os serviços

odontológicos, médicos, laboratoriais e

hospitalares;

II - assistência social e atendimento à

população em estado de vulnerabilidade;

III - atividades de segurança pública e

privada, incluídas a vigilância, a guarda e a

custódia de presos;

IV - atividades de defesa nacional e de defesa

civil;

V - telecomunicações e internet;

VI - captação, tratamento e distribuição de

água;

VII - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VIII - geração, transmissão e distribuição de

energia elétrica e de gás;

IX - iluminação pública;

X - serviços funerários;

XI - vigilância e certificações sanitárias e

fitossanitárias;

XII - prevenção, controle e erradicação de

pragas dos vegetais e de doença dos animais;

XIII - compensação bancária, redes de

cartões de crédito e débito, caixas bancários

eletrônicos e outros serviços não presenciais

de instituições financeiras;

XIV - serviços postais;

XV - transporte e entrega de cargas em geral;

XVI - serviço relacionados à tecnologia da

informação e de processamento de dados

(data center) para suporte de outras

atividades previstas neste Decreto;

XVII - fiscalização tributária;

XVIII - transporte de numerário;

XIX - fiscalização ambiental;

XX - produção, distribuição de combustíveis e

derivados;

XXI - monitoramento de construções e

barragens que possam acarretar risco à

segurança;

XXII - levantamento e análise de dados

geológicos com vistas à garantia da

segurança coletiva, notadamente por meio

de alerta de riscos naturais e de cheias e

inundações;

XXIII - mercado de capitais e seguros;

XXIV - cuidados com animais de rua e em

cativeiro;

XXV - atividades médico-periciais

relacionadas com o regime geral de

previdência social e assistência social;

XXVI - atividades médico-periciais

relacionadas com a caracterização do

impedimento físico, mental, intelectual ou

sensorial da pessoa com deficiência, por

meio da integração de equipes

multiprofissionais e interdisciplinares;
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XXVII - outras prestações médico-periciais da

carreira de Perito Médico Federal

indispensáveis ao atendimento das

necessidades inadiáveis da comunidade;

XXVIII - fiscalização do trabalho;

XXIX - atividades de pesquisa, científicas,

laboratoriais ou similares relacionadas com a

pandemia de que trata este Decreto; e,

XXX - atividades de representação judicial e

extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas

exercidas pelas advocacias públicas e

privadas, bem como servidores, estagiários e

terceirizados do Tribunal de Justiça com sede

no Município;

XXXI - supermercados, mercados, mercados

de pequeno porte, vendas, armazéns,

mercearias que tenham como atividade

predominante a alimentação em geral;

XXXII - açougue, aviário, peixaria, padaria e

hortifrúti;

XXXIII - farmácias;

XXXIV - estabelecimentos com código CNAE

de atividade econômica vinculado à

saneamento e limpeza;

XXXV - veterinárias;

XXXVI - instituição financeira, como banco

oficial ou privado, sociedade de crédito,

associação de poupança, agência, posto de

atendimento, setor de compensação,

subagência, seção, cooperativa singular de

crédito e unidades lotéricas;

XXXVII - tutores, curadores, guardiões,

cuidadores de idosos, incluindo familiares e

cuidadores profissionais;

XXXVIII - atividade de comunicação incluídos

a radiodifusão de sons e imagens, a internet,

os jornais, revistas e bancas de jornais;

XXXIX - obras, construções, empreitadas,

reformas e atividades de construção civil;

XL - indústrias;

XLI - contadores e escritórios de

contabilidade;

XLII – Setor Primário.
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I - bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimento congêneres, com preferência para as

atividades de delivery e retirada de alimentos no próprio estabelecimento;

II - shopping centers e centros comerciais;

III - atividades de organizações religiosas;

IV - recebimento de hóspedes (check-in) nos hotéis, pousadas e pensões;

V - feiras livres que realizem a comercialização de produtos de gênero alimentício;

VI - FEIRART e Mercado Popular.

I - das atividades desportivas tais como ciclismo, caminhadas, montanhismo, trekking ao ar

livre, bem como nos Parques Municipais, com máscara, sob pena de multa disposta no § 2º, art. 32

deste Decreto;

II - das atividades desportivas individuais e coletivas dentro de academias, clubes e

estabelecimentos congêneres, desde que respeitadas as regras sanitárias gerais e específicas,

bem como, sem contato físico entre os participantes, nem compartilhamento de materiais ou

equipamentos;

III - de atividades esportivas individuais ao ar livre, inclusive nos locais definidos no inciso VII,

do art. 2º, com máscara, sob pena de multa disposta no § 2º, art. 32 deste Decreto.
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Junto com o plano de retomada responsável e gradual das atividades econômicas, a Gestão

Municipal criou o Programa Estratégico de Testagem (PET), que tem o objetivo de identificar o

percentual de teresopolitanos contaminados e com anticorpos para o vírus da COVID-19 e

também identificar as pessoas assintomáticas. Com esses dados, a Secretaria de Saúde poderá

avaliar a velocidade de expansão da doença ao longo do tempo e pelos bairros de Teresópolis,

auxiliando no diagnóstico e tratamento precoce.

O PET é composto de 3 ações independentes de caráter sanitário:

1ª - Autoavaliação dos setores econômicos

2ª - Testagem em massa, nos seguintes casos

3ª - Certificado de Responsabilidade Sanitária COVID-19

Os empresários, comerciantes, prestadores de serviço, seus colaboradores e empregados deverão realizar

a autoavaliação, uma vez a cada semana, via aplicativo Minha Saúde, bem como concordar e

comprometerem-se a implantar todas as Regras de Convivência Social (Regras Gerais e Regras Específicas).
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Criado pelo Decreto Municipal nº 5.306/2020, de 8 de junho de 2020, o Certificado de Responsabilidade

Sanitária Covid-19, parte integrante do Programa Estratégico de Testagem – PET, será concedido pelo

Executivo Municipal a todos os estabelecimentos e prestadores de serviços que realizarem, voluntariamente,

a testagem de todos os seus empregados, colaboradores, sócios e empresários.

Os setores econômicos que já possuem o Alvará Combate ao COVID-19 – 2º Estágio poderão solicitar o

Certificado desde que testem todos os colaboradores com emprego formal para COVID-19, de acordo com a

declaração da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Pelo decreto, as empresas podem adquirir voluntariamente os testes para aferição de IGG (imunoglobulina

G) e IGM (imunoglobulina M) para o COVID-19; já a realização dos exames será conduzida pela Secretaria

Municipal de Saúde, que está definindo a operacionalização da testagem para emitir o certificado.

Para a manutenção do Certificado de Responsabilidade Sanitária COVID-19, será necessário que todos os

integrantes da empresa realizem a Autoavaliação semanal dos contratantes e colaboradores no APP

Minha Saúde, além de cumprirem todas as regras de convivência sanitária gerais e específicas e não

atender a eventuais autos de infração ou notificação das equipes coletivas de fiscalização, formadas pela

Vigilância Sanitária, Fiscalização Fazendária e Guarda Civil Municipal.

Quando for detectado um caso suspeito pela Autoavaliação, ou na fiscalização, ou pelas informações do

Sistema de Gestão da Saúde, será ativado o protocolo de investigação, da Divisão de Vigilância

Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde.

O caso suspeito será afastado de suas atividades, sendo obrigatória a realização de teste para a COVID-19.

As atividades da empresa são suspensas por 7 dias, enquanto o caso é investigado. Neste período a empresa

deverá ser higienizada, revisar as rotinas internas e repetir a Autoavaliação no APP Minha Saúde, dos

demais colaboradores. Em caso positivo, os contratantes e colaboradores da empresa deverão ser testados.

A empresa só poderá retornar à atividade com contratantes e colaboradores com resultados negativo pra

COVID-19 ou IGG Positivo.

As informações sobre o Certificado de Responsabilidade Sanitária Covid-19 podem ser conferidas nos

artigos 25, 26 e 28 do Decreto Municipal nº 5.306/2020.
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EQUIPE

+ 2 Farmacêutico + 2 Médicos + 2 Enfermeiros + 3 Técnico de Enfermagem + 1 Auxiliares Serviço Gerais

+ 2 Agentes Comunitários.

Todos os dados coletados dos casos suspeitos e confirmados serão inseridos no Prontuário

de Atendimento ao Paciente, utilizando o sistema de gestão da saúde GOV.Br.

Os dados estatísticos serão analisados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, sendo

compartilhado com o GT de Saúde do Gabinete de Crise da Prefeitura de Teresópolis.

Os dados permitirão traçar um Perfil do Comportamento da Contaminação realizando um

cruzamento de dados entre as atividades econômicas e as rotinas dos cidadãos.

Os casos positivo ativarão o Protocolo de Investigação que direcionará as equipes da SMS para a

realização de testes e acompanhamento em todos os integrantes da família daquele caso.

Casos identificados com teste positivo serão atendidos pela equipe médica no mesmo momento.
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Art. 23. Todos os empresários, comerciantes, prestadores de serviço, bem como seus 
colaboradores e empregados deverão realizar a Autoavaliação mediante a utilização do 
aplicativo Minha Saúde:  https://www.appminhasaude.com.br/

§1º. Após o cadastro no aplicativo e a primeira autoavaliação, a cada 07 (sete) dias, 
contados a partir do dia 13/06/2020, os empresários, comerciantes, prestadores de 
serviço, bem como seus colaboradores e empregados, deverão preencher novamente a 
auto avaliação.

§2º. Empresários, comerciantes, prestadores de serviço, bem como, seus colaboradores e 
empregados que foram apontados como grupo de risco não poderão retornar aos locais 
de trabalho.

§3º. Empresários, comerciantes, prestadores de serviço, bem como, seus colaboradores e 
empregados que foram apontados como suspeitos ou identificados como possíveis 
portadores de COVID-19 não poderão retornar aos locais de trabalho e:

I - devem ser direcionados ao Centro de Atendimento 24h (Ginásio Poliesportivo Pedro 
Ragge Jahara - Pedrão) para avaliação clínica pela equipe da Secretaria Municipal de 
Saúde;

II - no caso de qualquer empresário, comerciante, prestador de serviço, colaborador e 
empregado testado, confirmar a infecção por coronavírus (COVID-19), deverá ser isolado 
e monitorado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) ou atendido em uma 
unidade de saúde dependendo da avaliação da equipe da Secretaria Municipal de 
Saúde;

III - no caso de qualquer empresário, comerciante, prestador de serviço, colaborador e 
empregado testado, confirmar a infecção por coronavírus (COVID-19) o local de trabalho 
será fechado até a comprovação da desinfecção do local de trabalho e 
acompanhamento dos demais;

IV - comprovada a desinfecção do local de trabalho os membros da equipe deverão ser 
testados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, com o fim de verificar a 
possibilidade de reabertura;

Parágrafo único. A prestação de informações falsas ou a ocultação da contaminação do 
local de trabalho e/ou seus agentes, acarretará além da multa sanitária de R$818,52, 
disposta neste Decreto, o imediato lacre do estabelecimento e o envio de denúncia ao 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com base no art. 268 do Código Penal 
(Decreto-Lei nº 2.848/40).
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Art. 19-A. Fica autorizada a reabertura de academias, ginásios, clubes e atividades 
congêneres, a partir de 09 de julho de 2020, desde que observem as obrigações 
dispostas no art. 9º, no art. 10, com exceção dos incisos VI, XI, XII, XIV, XV e XIX, bem como 
observem as seguintes regras sanitárias específicas:

I - os colaboradores, instrutores, prestadores de serviço e empregados deverão usar 
máscara;

II - os colaboradores, instrutores, prestadores de serviço e empregados responsáveis 
pelo atendimento nas áreas de administrativas, poderão utilizar placas de isolamento de 
acetato ou face shield;

III - devem ser fixados em diversos pontos e ambientes dos clubes e academias as regras 
gerais e específicas de ordem sanitária dispostas neste Decreto;

IV - as salas de avaliação física devem ser utilizadas de forma individualizada, sendo 
necessária a higienização do local após cada atendimento;

V - os estabelecimentos que se enquadram nesta subseção, que possuam outras 
atividades empresariais acessórias, como restaurantes, bares, lojas, deverão seguir os 
regramentos específicos para cada categoria;

VI - disponibilizar álcool 70º e papel toalha descartável em todas as áreas de uso 
comum, especialmente em corredores, entradas, saídas, salas, banheiros, ao lado de 
aparelhos, etc.;

VII - as lixeiras devem ser providas de tampa e pedal, nunca com acionamento manual -
e precisam ser mantidas higienizadas diariamente;

VIII - demarcar visualmente no chão sinalização com distanciamento de, no mínimo, 
1,50m (um metro e meio) para a organização dos clientes em filas, seja na área interna, 
seja na área externa;

IX - demarcar visualmente no chão sinalização com distanciamento de, no mínimo, 
1,50m (um metro e meio) para a organização dos clientes dentro do estabelecimento, de 
salas e de locais de atividades coletivas;

X - manter todas as áreas em comum arejadas com janelas e portas sempre abertas;

XI - organizar a utilização dos equipamentos, garantindo um intervalo de tempo 
suficiente entre um aluno e outro, possibilitando a limpeza e desinfecção dos aparelhos 
utilizados;

XII - a disposição dos aparelhos e equipamentos deverá respeitar a distância mínima de 
1,50m (um metro e meio) entre si;
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XIII - demarcação de uma área de descontaminação para a limpeza dos materiais e 
acessórios de livre utilização (halteres, colchonetes, etc.), que deverão ser higienizados 
no mínimo a cada ciclo de limpeza obrigatória;

XIV - fica proibida a entrada de pessoas que não apresentarem a autodeclaração diária 
preenchida pelo aplicativo “Minha Saúde”;

XV - fica proibida a entrada de pessoas que apresentem sintomas de Coronavírus
(COVID-19) informados, ou não, ao aplicativo “Minha Saúde”;

XVI - fica proibida a entrada de pessoas com temperatura corporal igual ou superior a 
37,8º, sendo obrigada a empresa realizar o controle de entrada mediante a utilização de 
termômetro sem contato físico;

XVII - fica proibida a entrada de pessoas classificadas como “Grupo de Risco”, salvo 
quando houver expressa recomendações médicas para a realização da atividade física 
específica;

XVIII - fica proibida a utilização de mecanismos de liberação de acesso por digitais, 
catracas ou qualquer outro que haja contato físico;

XIX - fica proibida a disponibilização, o aluguel ou o compartilhamento de materiais e 
utensílios de uso pessoal, como luvas, toalhas, etc.;

XX - fica proibida a utilização de armários fechados;

XXI - fica proibida a utilização de bebedouros;

XXII - fica proibido qualquer tipo de atividade que envolva contato físico;

XXIII - ficam proibidas as atividades de lazer nas piscinas, espaços e áreas comuns, 
churrasqueiras, salões de festa, espaço gourmet, espaços de recreação infantil, 
bibliotecas, salões de jogos, salões de TV etc., de clubes, academias e atividades 
congêneres;

XXIV - fica proibido o uso de saunas, salas “quentes” e similares;

XXV - fica proibido o uso de chuveiros, duchas e similares (internas e externas), com 
exceção das duchas de piscina que deverão ser higienizadas após a utilização;

XXVI - fica proibida a permanência de pessoas que não estejam realizando as atividades 
físicas ou fornecendo instrução/treinamentos;

XXVII - fica proibido atividades que realizem rodízios das estações de treino na mesma 
aula;
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XVIII - os vestiários não poderão ser utilizados, liberando-se apenas a utilização das pias 
e vasos sanitários, sendo obrigatória a higienização a cada hora;

XXIX - fica proibida a utilização de salas e locais que não possuam janelas com ampla 
ventilação ou circulador de ar;

XXX - no caso da prática de natação e outros esportes aquáticos, os funcionários, 
instrutores e equipes de limpeza deverão usar máscaras ou face shield, exceto dentro 
das piscinas;

XXXI - no caso da prática de natação e outros esportes aquáticos, a academia, clube ou 
atividade congênere deve disponibilizar suporte para cada aluno/cliente pendurar sua 
toalha de forma individualizada e com distanciamento mínimo de 1,50m (um metro e 
meio);

XXXII - no caso da prática de natação e outros esportes aquáticos, deve ser destacado 
um colaborador para a limpeza e desinfecção dos equipamentos/acessórios, escadas, 
barras e chuveiros ao término de cada aula/turma;

XXXIII - no caso da prática de natação e outros esportes aquáticos, fica proibido 
qualquer tipo de atividade que envolva contato físico com outras pessoas;

XXXIV - no caso da prática de natação e outros esportes aquáticos, fica proibido o 
“revezamento” ou compartilhamento da mesma raia, quando não respeitar o 
distanciamento mínimo de 1,50m (um metro e meio).

XXXV - o tempo de permanência máximo em academias, clubes e atividades 
congêneres é de 90 (noventa) minutos por dia;

XXXVI - as academias deverão realizar limpezas gerais, no mínimo, três vezes ao dia e os 
clubes devem realizar limpeza geral uma vez por dia e limpeza de banheiros três vezes 
por dia;

XXXVII - os horários das limpezas obrigatórias são flexíveis, podendo o administrador 
adaptá-los desde que sejam realizadas, pelo menos, o disposto no inciso anterior.

Parágrafo único. Será permitida a entrada e a realização de aulas e atividades por 
menores de 18 (dezoito) anos e idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, desde que:

I - respeitem as regras estabelecidas nos incisos do caput;

II - apresentem atestado médico informando que estão aptos para a realização da 
atividade desportiva específica;

III - tenham horários específicos para menores de 18 (dezoito) anos e específicos para 
pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, não sendo possível a participação de 
usuários ou clientes que não compreendam estes grupos.
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ACADEMIAS E ATIVIDADES CONGÊNERES

Segunda a Sexta-feira:

Manhã: 06h00 às 11h00;

Tarde: 12h00 às 17h00; 

Noite: 18h00 às 23h00.

Sábado e Domingo: 08h00 às 13h00.

CLUBES E ATIVIDADES CONGÊNERES

Segunda a Domingo: 06h00 às 23h00.
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01/03 - Primeiro caso da COVID-19 é registrado em Teresópolis. Existia 0 leitos COVID-19.

13/03 - É criado o Gabinete de Crise, presidido pelo prefeito Vinicius Claussen, formado pela

Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Vigilância Epidemiológica, representantes dos hospitais

filantrópicos, Conselho Municipal de Saúde, Coordenação da UPA e a Regulação Municipal.

16/03 - Suspensão das atividades escolares presenciais.

16/03 - Novo protocolo de visitas é implantado na UPA.

17/03 - Medidas protetivas são implantadas em todo o município:

• Fechamento de shoppings, centros comerciais e academias;

• Proibição de frequentar piscinas e rios;

• Redução de lotação de bares, lanchonetes e restaurante para 30%;

• Redução das lotações dos ônibus para 50%.

18/03 - Novas regras de funcionamento: Prefeitura, Conselho Tutelar, velórios e sepultamentos.

18/03 - É inaugurado o Centro de Atendimento COVID-19 no Pedrão.

19/03 - Lançamento da Campanha de Arrecadação de produtos de higiene para pessoas em

vulnerabilidade social; Taxa da Feirinha de Teresópolis é adiada.

22/03 - Início da Vacinação com o uso do drive-thru e atendimento agendado.

23/03 - Atualização dos serviços essenciais e atividades suspensas:

• Criação de medidas sanitárias para cuidado com clientes e colaboradores;

• Recomendação para estabelecimentos venderem produtos de saúde e higiene ao preço de custo.

24/03 - Defesa Civil implanta o Protocolo de orientação sobre medidas preventivas nos bairros.

25/03 - Início da higienização das ruas.

23



26/03 - Utilização dos recursos da merenda para cestas de alimentação. No total, foram 21.603 kits
distribuídos para todos os alunos da rede municipal (CMEI, Ensino Fundamental e EJA). O Município
de Teresópolis foi o primeiro do país a conseguir na justiça o direito de usar os recursos da merenda
para aquisição de gêneros alimentícios para os alunos.

27/03 - Lançamento do Portal “Juntos Venceremos o Coronavírus”, com atualização de todos os atos
realizados pela Prefeitura de Teresópolis: www.teresopolis.rj.gov.br/juntovenceremosocoronavirus

29/03 – Aquisição de ventiladores pulmonares e leitos extras UTI/SUS.

31/03 – Mais uma ambulância passa a fazer parte da frota, que chega a 06 novas unidades na nossa
gestão.

02/04 – Início da distribuição do material pedagógico de apoio aos alunos da rede municipal de
ensino, nos formatos digital e impresso.

05/04 – CREAS reforça a operação de Busca Ativa junto às pessoas em situação de rua, com
sensibilização para que aceite o acolhimento no Projeto Social Sopão.

07/04 – Lançamento do Portal da Transparência COVID-19: www.licitacao.teresopolis.rj.gov.br/corona

10/04 – Lançamento do Painel COVID-19: www.painel.teresopolis.rj.gov.br

13/04 – Implementação da barreira sanitária com a higienização de caminhões no Soberbo.

14/04 – 42 leitos clínicos COVID-19 disponíveis, sendo 28 Clínicas Médicas e 14 Leitos Extras – UTI.

15/04 – Novo Decreto Municipal recomenda o uso de máscaras nas ruas. Nos estabelecimentos,
bancários, empresariais e comerciais o uso é obrigatório.

19/04 – Obrigatório o uso de máscaras nos transportes coletivos.

20/04 – Ação para vacinar caminhoneiros na barreira Sanitária do Soberbo.

29/04 – Lançamento do Alvará COVID-19 e regras de convivência coletiva e sanitárias.
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30/04 - Continua a distribuição de máscaras doadas.

03/05 - Começam rondas pelas praças para verificar denúncias de aglomeração de pessoas.

04/05 – 44 leitos clínicos COVID-19 disponíveis, sendo 28 Clínicas Médicas e 16 Leitos Extras – UTI.

06/05 – É publicado Decreto autorizando a atividade de Delivery pelo Comércio.

06/05 – 45 leitos clínicos COVID-19 disponíveis, sendo 28 Clínicas Médicas e 17 Leitos Extras – UTI.

07/05 – Organização das filas da Caixa Econômica Federal.

09/05 – Uso obrigatório de máscaras nas ruas, praças e outros locais públicos, nos transportes
coletivos, táxis ou transportes de aplicativos, assim como nas dependências de órgãos públicos,
estabelecimentos comerciais, bancários e empresariais.

10/05 – Transferência da emergência pediátrica da UPA para a Beneficência Portuguesa.

13/05 – 60 leitos clínicos COVID-19 disponíveis, sendo 43 Clínicas Médicas e 17 Leitos Extras – UTI.

13/05 – Ação cível do Ministério Público requerendo a proibição do Delivery do Comércio.

15/05 – Implementação do LockDown 1º Estágio.

15/05 – Inauguração do CRAS volante em Bonsucesso.

15/05 – Transferência dos idosos da Mansão dos Velhinhos para o Hotel Athos.

16/05 – 63 leitos clínicos COVID-19 disponíveis, sendo 43 Clínicas Médicas e 20 Leitos Extras – UTI.

16/05 – Desinfecção da Mansão dos Velhinhos.

18/05 – Passa a valer a Rodízio de Circulação de pessoas por CPF, prevista no LockDown 1º Estágio.

19/05 – Início das barreiras itinerantes no município, com 16 equipes formadas por agentes da
Guarda Municipal, Fazenda Municipal, Vigilância Sanitária e Policia Militar. As ações de distribuição
gratuitas de máscaras são intensificadas.
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21/05 - Rodizio de circulação de pessoas por CPF apresenta excelentes resultados de adesão ao
isolamento social, superior a média do estado.

25/05 - A FEIRA VIRTUAL DO PRODUTOS é lançada. É uma plataforma gratuita, desenvolvida e
disponibilizada pela Prefeitura, para aproximar os produtores dos consumidores, visando a facilitação
do escoamento da produção.

26/05 – Distribuição do Cartão Alimentação Escolar para os responsáveis pelos 21.603 alunos da Rede
Municipal de Educação, injetando R$ 1.352.530,00 na economia local, através de 161 estabelecimentos
credenciados em Teresópolis.

07/06 – Decreto de implementação do 2º Estágio de Combate à COVID-19

08/06 – Autorização de Reabertura parcial do Comércio Varejista; Shoppings Centers; Mercado
Popular; Feiras Livres; Salão de Beleza e Estética; Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Congêneres;
Organizações Religiosas; Transporte Intermunicipal; Hotéis, Pousadas e Pensões.

08/06 – Emissão do Alvará Covid-19 – 2º Estágio.

08/06 – Lançamento do PET – Programa Estratégico de Testagem.

18/06 – Autorização de Reabertura parcial da FEIRART, Mercado Popular e Feiras livres que realizem a
comercialização de produtos de gênero alimentício;

21/06 – Quatro novos centros de atendimento e testagem na cidade e no interior, sendo: Centro de
Atendimento do Imóvel – Várzea; Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara – Várzea; Unidade Básica de
Saúde - Água Quente; Capela Santa Rosa de Lima - Santa Rosa.

29/06 – 68 leitos clínicos COVID-19 disponíveis, sendo 43 Clínicas Médicas e 25 Leitos Extras – UTI.

01/07 – Após recurso do Executivo teresopolitano, foi suspensa a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que determinava o retorno ao estágio de lockdown em todo
município.

03/07 – 71 leitos clínicos COVID-19 disponíveis, sendo 43 Clínicas Médicas e 28 Leitos Extras – UTI.

08/07 - Autorização do retorno gradual e responsável da prática das atividades desportivas
individuais e coletivas dentro de academias, clubes e estabelecimentos congêneres.

O Gabinete de Crise da Prefeitura Municipal de Teresópolis mantem suas ações para

ampliação dos leitos e fortalecimento das estruturas públicas de saúde.
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