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46007-9 § 1º Os membros da CPRO devem ser 
necessariamente profissionais de saúde, podendo 
haver no máximo (dois) enfermeiros e 3 (três) 
médicos. § 2º Outros profissionais de saúde, além 
de médicos e enfermeiros, poderão compor a 
CPRO, sendo, no máximo, 1 (um) representante 
por categoria/profissão. § 3º O coordenador da 
CPRO será obrigatoriamente médico. Art. 7º A 
CPRO se reunirá mensalmente, caso haja óbito a 
ser analisado, podendo realizar reuniões 
extraordinárias sempre que necessário. Art. 8º A 
análise da conduta do médico assistente ao 
paciente falecido deverá ser feita obrigatoriamente 
por médico componente da CPRO, sendo vedada a 
análise da conduta médica por outro profissional 
não médico membro da Comissão. Art. 9º Os 
óbitos analisados pela CPRO que necessitem 
esclarecimentos em relação às condutas médicas 
adotadas devem ser encaminhados ao diretor 
técnico da instituição para análise e este, se 
necessário, encaminhará os casos para a Comissão 
de Ética Médica da instituição, que deverá observar 
as disposições da Resolução CFM nº 2.152/2016 e, 
na ausência desta, ao Conselho Regional de 
Medicina. Parágrafo único. Quando necessários 
esclarecimentos de condutas adotadas por outros 
profissionais de saúde que atenderam o paciente, o 
caso deve ser encaminhado aos Conselhos 
Profissionais dos profissionais envolvidos. Art. 10º 
É vedada a utilização do termo morte evitável para 
os casos de óbitos que necessitem de 
esclarecimentos em relação às condutas adotadas 
pelos profissionais que atenderam o paciente. 
Parágrafo único. Estes casos devem ser 
classificados como óbito a esclarecer. Art. 11º Os 
membros da CPRO estão obrigados a manter a 
privacidade, a confidencialidade e o sigilo das 
informações contidas no prontuário em análise. 
Art. 12º A CPRO emitirá anualmente relatório 
detalhado sobre o perfil epidemiológico dos óbitos 
ocorridos na instituição, que deverá ser entregue 
ao Diretor Técnico Médico do Município de 
Florianópolis para as providências necessárias. 
Parágrafo único. É responsabilidade do Diretor 
Técnico Médico a implantação em UPAs e Centros 
de Saúde das medidas corretivas necessárias para a 
melhora no percentual de óbitos, com base no 
relatório anual da CPRO, devendo comunicar o fato 
ao CRM/SC. Art. 13º A CPRO poderá, de acordo 
com a necessidade/interesse e deliberação de seus 
membros, convidar representantes de outras 
categorias profissionais, com o objetivo de auxiliar 
na elucidação das circunstâncias da ocorrência 
desses óbitos. Art. 14º A duração do mandato da 
CPRO será de 24 (vinte e quatro) meses, com os 
mesmos membros, só podendo ser substituídos 
neste período a pedido. Art 15º A CPRO poderá ter 

Regimento Interno próprio conforme disposição e 
necessidade. Parágrafo único. Ao término do 
mandato, o Gabinete do Secretário poderá renovar 
a CPRO em parte ou na totalidade de seus 
membros. Art. 16º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Florianópolis,  30 de novembro de 
2020. Carlos Alberto Justo da Silva Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 219/SMS/GAB/2020 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93; RESOLVE: Art. 1º NOMEAR os 
servidores FILIPE DE BARROS PERINI, matrícula 
28249-9 e PRISCILA REGINA VALVERDE, matrícula 
nº 24060-5, para exercerem as funções de fiscais 
das Atas de Registro de Preços vinculadas ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
470/SMA/DSLC/2020, para aquisição de testes 
rápidos imunológicos para SARS-CoV-2. Art. 2º Esta 
portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Florianópolis, 02 de dezembro de 2020. Sandro 
José Andretti Secretário Adjunto Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº 220/SMS/GAB/2020 – O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9° da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 68 do 
Decreto Municipal nº 21.966/2020; RESOLVE: Art. 
1º INCLUIR os servidores JEAN PACIFICO, matrícula 
nº 32381-0 e FABÍOLA VIEIRA, matrícula nº 32781-
6, na composição da Equipe de Análise Financeira 
das prestações de contas das Organizações da 
Sociedade Civil – OSC, instituída pela Portaria Nº 
198/SMS/GAB/2020. Art. 2º Esta portaria entra em 
vigor na data da sua publicação. Florianópolis, 03 
de dezembro de 2020. Sandro José Andretti 
Secretário Adjunto Municipal de Saúde. 

PORTARIA CONJUNTA Nº 217/SMS/GAB/2020 - 
AUTORIZA A VISITAÇÃO PÚBLICA NO PATRIMÔNIO 
NACIONAL ILHA DO CAMPECHE - TEMPORADA 
2020/2021, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 
PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições 
que lhes confere a Lei Orgânica do Município a Lei 
Complementar n. 596, de 27 de Janeiro de 2017 e, 
Considerando o protocolo discutido e elaborado 
com participação do Ministério Público Federal, 
IPHAN e Instituto Ilha do Campeche; Considerando 
o disposto no decreto 22.124 de 07 de outubro de 
2020; RESOLVEM: Art. 1º Autorizar a visitação à 
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Ilha do Campeche, na forma do Protocolo anexo a 
esta Portaria. Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
30   de novembro de 2020. Carlos Alberto Justo da 
Silva Secretário Municipal de Saúde. Michel de 
Andrado Mittmann Secretário Municipal de 
Mobilidade e Planejamento Urbano. (Consultar 
anexo ao final desta edição) 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00318/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a  servidora 
flavia castro andrade, matrícula Nº 53902-3, 
ocupante do cargo de MEDICO, no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 01/12/2020. 
Florianópolis, 01 de dezembro de 2020. Sandro 
José Andretti – Secretário Adjunto Municipal de 
Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00319/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o  servidor 
Eric magalhaes de moraes, matrícula Nº 53901-5, 
ocupante do cargo de MEDICO, no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 01/12/2020. 
Florianópolis, 01 de dezembro de 2020. Sandro 
José Andretti – Secretário Adjunto Municipal de 
Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00320/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a  servidora 
FABIANE CRISTINA PEREIRA CARDOSO, matrícula 
Nº 53920-1, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
01/12/2020. Florianópolis, 01 de dezembro de 
2020. Sandro José Andretti – Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00321/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a  servidora 
shirlei rejane silveira, matrícula Nº 53907-4, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
01/12/2020. Florianópolis, 01 de dezembro de 
2020. Sandro José Andretti – Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00322/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 

de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a  servidora 
JANAINA GABRIELa vieira da silva, matrícula Nº 
53895-7, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 01/12/2020. Florianópolis, 01 de 
dezembro de 2020. Sandro José Andretti – 
Secretário Adjunto Municipal de Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00323/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a  servidora 
DANIELLA KARINE SOUZA LIMA, matrícula Nº 
53900-7, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
01/12/2020. Florianópolis, 02 de dezembro de 
2020. Sandro José Andretti – Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00324/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a  servidora 
stalina patricia soares, matrícula Nº 53915-5, 
ocupante do cargo de MEDICO, no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 01/12/2020. 
Florianópolis, 02 de dezembro de 2020. Sandro 
José Andretti – Secretário Adjunto Municipal de 
Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00325/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a  servidora 
larissa inacio da rosa, matrícula Nº 53923-6, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
01/12/2020. Florianópolis, 02 de dezembro de 
2020. Sandro José Andretti – Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00326/2020 O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o  servidor 
EVERTON MARQUES IZAIAS, matrícula Nº 53910-4, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
01/12/2020. Florianópolis, 02 de dezembro de 
2020. Sandro José Andretti – Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde.  
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PORTARIA CONJUNTA  Nº     217/SMS/GAB/2020 
 

 

 

AUTORIZA A VISITAÇÃO PÚBLICA NO PATRIMÔNIO NACIONAL ILHA DO 

CAMPECHE - TEMPORADA 2020/2021, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições 

que lhes confere a Lei Orgânica do Município a Lei Complementar n. 596, de 27 de 

Janeiro de 2017 e, 

Considerando o protocolo discutido e elaborado com participação do 

Ministério Público Federal, IPHAN e Instituto Ilha do Campeche;  

Considerando o disposto no decreto 22.124 de 07 de outubro de 2020; 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º Autorizar a visitação à Ilha do Campeche, na forma do Protocolo 

anexo a esta Portaria. 

 

Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.   

 

Florianópolis, 30   de novembro de 2020. 

 

 

CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

MICHEL DE ANDRADO MITTMANN 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO 
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PROTOCOLO SANITÁRIO PANDEMIA COVID 19 -  Medidas de Proteção para Abertura 

da Visitação Pública no Patrimônio Nacional Ilha do Campeche - Temporada 

2020/2021 

 

I. Diretrizes gerais 

 * O uso de máscara é obrigatório todo o tempo de permanência na Ilha do Campeche, exceto 

para banho de mar e alimentação; 

* Disponibilizar dispensadores de álcool em gel 70% em locais estratégicos, nos distintos pontos 

de embarque e na Ilha do Campeche, devendo ser orientada e estimulada a constante 

higienização das mãos; 

* Divulgar, em local visível, as informações de prevenção à COVID-19 estabelecidas pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS, pelo Governo do Estado de Santa Catarina e da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis a fim de evitar a proliferação e contaminações durante a 

visita; 

* Dispor de recipientes específicos para o descarte de máscaras e luvas; 

* Implantar o sistema de sinalização para taxa de ocupação segura da Ilha do Campeche 

relacionada com o nível de risco da região, de acordo com avaliação de risco regional divulgada 

pela Secretaria de Estado da Saúde – SES/SC:  

- nível GRAVÍSSIMO - suspende a visitação (bandeira vermelha),  

- nível GRAVE - 50% da capacidade de ocupação estabelecida no termo de ajuste de conduta 

(bandeira laranja) 

- nível ALTO e MODERADO - 70% da capacidade de ocupação estabelecida no termo de ajuste 

de conduta. 

* Os visitantes devem preencher um questionário de saúde antes de adentrar a ilha 

 

II - PROTOCOLO SANITÁRIO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E AMBIENTAL 

 

1. Trilhas Terrestres: 

a. Intensificar a limpeza e desinfecção dos ambientes, aparelhos eletrônicos e estruturas fixas, 

utilizando álcool 70% ou preparações antissépticas ou outros sanitizantes de efeito similar. 

Prestar atenção especial às superfícies e equipamentos, mesas, balcões entre outros. Respeitar 

a característica do material quanto à escolha do produto; 

b. Disponibilizar informativos sobre a COVID-19 e suas medidas de prevenção e práticas de 

proteção em todo o espaço, da bilheteria à saída, para conhecimento de colaboradores, 

fornecedores e visitantes; 
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c. Higienizar as máquinas para pagamento com cartão antes e após cada uso, com álcool 70% 

ou preparações antissépticas, conforme orientações de compatibilidade de produtos fornecida 

pelo fabricante. Envolver estas máquinas em plástico filme e orientar o visitante que coloque e 

retire o seu cartão. O operador deverá manter a higienização frequente das mãos; 

d. Usar barreiras físicas (fitas, organizadores de fila ou cordas) na distância 1,50m para distanciar 

o público do balcão de atendimento;  

e. Adequar a capacidade de cada trilha, de forma a garantir distância mínima de 1,5 metros (um 

metro e meio) de raio entre as pessoas em todos os ambientes: da Casinha de Informações até 

o retorno da atividade; 

e.1 – O número de visitantes por trilha será modificado de 16 para 10 pessoas no máximo, 

mantendo o tempo de retorno entre a realização de cada trilha;  

e.2 – As paradas nos mirantes para observação terão o tempo reduzido a fim de evitar a 

aglomeração nesses pontos; 

f. Preferencialmente definir sistema de fluxo unidirecional de visitantes (sistema semelhante a 

trânsito de veículos – “mão e contramão”), de forma a evitar o cruzamento de pessoas na mesma 

linha de condução; 

g. O uso de máscara é obrigatório durante todo o percurso; 

h. O visitante só poderá participar da trilha após a aferição de temperatura por método digital 

infravermelho. Considera-se a temperatura de corte o máximo de 37,8C; 

i. Desestimular a participação de integrantes dos grupos de risco (idosos, hipertensos, diabéticos, 

gestantes, imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias) nas atividades. 

 

2. Trilhas Subaquáticas Guiadas 

a. Serão aplicados todos os itens especificados no item 2; 

b. Em especial, será desenvolvido um Procedimento Operacional Padrão de higienização dos 

equipamentos da atividade de Trilha Subaquática Guiada seguindo o protocolo feito pela DAN 

(Divers Alert Network)1; 

c. Na atividade de Trilha Subaquática Guiada será mantido o distanciamento durante as 

orientações que antecedem a atividade e o trajeto embarcado; 

                                                
1
DAN “Existe a dúvida de quanto tempo o vírus fica ativo em uma superfície, estudos recentes mostram que pode ficar de 3 horas 

em uma gota de aerosol, como um espirro, até 2-3 dias em plástico ou aço inoxidável. Contudo, em piscinas com cloro o CDC 

(Centers for Disease Control and Prevent) especifica que o Covid-19 seria inativado. O Hipoclorito de sódio foi estudado em 

concentrações diferentes e sua eficácia foi comprovada danificando o genoma viral, sendo necessário 0,1% em água para 

reduzir a infectividade em um minuto quando pulverizada em superfície dura e não porosa, e inativando quando imersa durante 

cinco minutos. Após o uso do alvejante o equipamento deve ser enxaguado em água fresca e secos, pois podem irritar mucosa, 

pele e olhos. Para maior eficiência, a lavagem com água e sabão torna mais eficaz a limpeza, já que a ação mecânica ajuda na 

remoção do vírus. Após desinfetado o equipamento, deve-se tomar cuidado para não haver uma nova contaminação, como 

manuseio desnecessário. A consideração mais importante é a saúde dos envolvidos na atividade. 

<https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html>”  
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c.1 - O número de visitantes por trilha será modificado de 12 para 08 pessoas no máximo, 

mantendo tempo de retorno entre a realização de cada trilha; 

d. O uso de máscara é obrigatório durante a colocação dos equipamentos, palestras e traslado 

na embarcação; 

e. O uso do bocal do snorkel será de uso individual e único; 

f. A roupa de neoprene será utilizada somente uma vez por dia e o procedimento de higienização 

será realizado com cloro e ácido acético para lavagem, na porcentagem de 10%. Após a 

lavagem, será borrifado álcool 70% para finalizar a higienização das mesmas. As roupas ficarão 

estendidas de forma individual para secar e serem utilizadas somente no dia posterior. Os demais 

equipamentos, como nadadeiras e máscaras passarão pelo mesmo procedimento; 

g. Fica proibido o aluguel de máscara e snorkel individual, durante o período da pandemia. 

 

3. Equipe de Visitação e colaboradores - 

a. Só poderão ser transportados à Ilha do Campeche, para o dia de trabalho em questão, aqueles 

que apresentarem temperaturas corporais abaixo de 37,8oC; 

b. Deverá ser aferida temperatura corporal de todos os colaboradores, antes do embarque a Ilha 

do Campeche; 

c. Não compartilhar alimentos, copos e garrafas; 

d. Qualquer sintoma de mal estar, gripe, resfriado, deverá ser comunicado imediatamente à 

coordenação, para a dispensa do dia e seguir o procedimento do Alô Saúde de Florianópolis.  

e. O uso de máscara é obrigatório durante todo o período de trabalho, desde o embarque até o 

retorno; 

f. Os monitores que fazem a limpeza da faixa da praia, deverão utilizar, de forma obrigatória, 

luvas cirúrgicas descartáveis; 

g. Manter todos os ambientes ventilados, com portas e janelas abertas; 

h. A escala de trabalho, será organizada por meio de rodízio entre a equipe (35 integrantes). 

Desta forma, um mesmo grupo de monitores trabalhará por um período de 5 dias, a fim de evitar 

a contaminação dos demais.  
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III- PROTOCOLO SANITÁRIO PARA TRANSPORTE TURÍSTICO AQUAVIÁRIO 

1. Antes de retomar as atividades, realizar exames de diagnóstico de covid-19 em todos os 

funcionários, embarcados e administrativos, do tipo RT-PCR, como recomendado pela OMS, 

com exceção daqueles que já tenham exame comprovando prévia contaminação e encaminhar 

os resultados a Diretoria de Vigilância em Saúde; 

2. Obrigatoriedade de utilização de máscaras por todos os tripulantes das embarcações, 

administrativos e orientadores externos, que serão substituídas a cada três horas de uso ou 

quando ficarem úmidas;   

3. Obrigatoriedade de utilização de máscaras por todos os clientes/visitantes, antes e 

durante todo o trajeto;  

4. Venda de ingressos pela internet e na bilheteria (quando houver), evitando contato com 

funcionários e aglomerações em bilheteria, observando distanciamento de 1,5m entre os 

visitantes; 

6. Venda de ingressos somente com horário específico para embarque, reduzindo número 

de pessoas presentes ao mesmo momento e evitando aglomerações;   

7. Exigir dos clientes o fornecimento de dados para contato rápido, como email e telefone, 

os quais serão armazenados por 60 (sessenta) dias, de forma a permitir que a vigilância sanitária 

ou secretaria da saúde contacte passageiros que tenham compartilhado embarcação com 

qualquer pessoa que posteriormente apresentou sintomas e contaminação;  

8. Solicitar aos passageiros o fornecimento de informações sobre suas atuais condições de 

saúde, bem como se já foi contaminado por covid-19; 

9. Solicitar que antes do embarque, todo passageiro faça check in via sistema de Qr Code; 

10.  Instalação de dispensers de álcool em gel 70% próximo de todos os locais de embarque 

e nas filas de embarque; 

11. Exigência de higienização das mãos de todos os passageiros e tripulantes, com álcool 

em gel 70%, no momento do embarque, em cima do trapiche quando tiver ou no ponto específico 

na praia;  

12.  Instalação de dispensers de álcool em gel 70% no interior de todas as embarcações;  

13. Os visitantes do grupo de risco e/ou com qualquer sintoma de gripe ou resfriado não 

devem realizar os passeios durante o período da pandemia; 

14. Controlar distanciamento de 1,5m entre os visitantes nas filas de embarque e 

desembarque;  

15.  Destinar área de praia específica para filas de embarque, garantindo distanciamento de 

1,5m entre todos;  

16. Realizar a aferição de temperatura corporal de tripulantes (funcionários) com termômetro 

calibrado e com registro junto a ANVISA e de passageiros (clientes) no momento do embarque, 

em cima do trapiche, proibindo embarque de quem apresentar mais de 37,8º;   
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17.  Exigir que durante o embarque dos passageiros, todos os funcionários utilizem luvas 

descartáveis, em razão da eventual necessidade deles darem as mãos aos passageiros neste 

momento do embarque; 

18. Só permitir utilização dos espaços abertos das embarcações, sendo autorizado o 

ingresso nas cabines fechadas somente pela tripulação;  

19. Higienizar completamente a embarcação ao término de cada passeio, após desembarque 

definitivo dos passageiros, inclusive os coletes salva vidas com o uso de borrifador de álcool 70% 

ou outro produto especifico para tal fim; 

21. No intervalo dos passeios deverá ser feita higienização dos pontos de contato nas 

embarcações, tais como banheiros (quando tiver), corrimões, bordas e bancos; 

22. O desembarque na Ilha do Campeche deverá ser realizada por até 03 embarcações 

simultâneas, nos locais demarcados para tal fim. O embarque realizado para o retorno dos 

visitantes na praia da Ilha do Campeche, também deverá obedecer os pontos demarcados, e 

apenas 03 embarcações simultâneas.  

23. A ocupação das embarcações será limitada a 50% (cinquenta por cento) de sua 

capacidade quando o nível de risco estiver em GRAVÍSSIMO e GRAVE, 60% para o risco ALTO.  

24.  Será priorizado o afastamento de colaboradores do grupo de risco, tais como pessoas 

com mais de 60 anos de idade, hipertensos, diabéticos, gestantes, imunodeprimidos e portadores 

doenças crônicas que justifiquem o afastamento;  

25.  O colaborador ou passageiro com sintoma de gripe ou resfriado não deverá realizar a 

travessia/passeio durante o período de pandemia; 

26. Além do amplo fornecimento de álcool em gel 70%, os colaboradores usarão como EPI 

as máscaras, durante todo o período de suas respectivas atividades, sendo que, além disso, 

também utilizarão luvas no período de auxílio ao embarque e desembarque de passageiros das 

embarcações;  

27. Para a limpeza das embarcações são utilizados produtos de limpeza com registro junto a 

ANVISA; 

28. Proibição de consumo de alimentos ou bebidas no decorrer do trajeto; 

29. Todas as embarcações devem possuir cadastro e documentação em dia perante a 

Capitania dos Portos, cumprindo todas as normas de segurança de navegação exigidas pela 

Marinha do Brasil.  
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IV - PROTOCOLO SANITÁRIO PARA PONTOS DE ALIMENTAÇÃO 

Os pontos de alimentação: Restaurante do Bacalhau e o Bar do Bochecha deverão respeitar as 

orientações estabelecidas aos locais de alimentação, sendo de suas responsabilidades a 

realização dessas medidas. O atendimento integral a Portaria SES 256 e as normas vigentes 

municipais se fazem necessário.  

a. Adequar a lotação do local de forma a garantir distância mínima de 1,5 metros (um metro e 

meio) de raio entre as pessoas em todos os ambientes: do pedido no balcão, mesas e filas para 

os sanitários. 

b. Disponibilizar informativos sobre a COVID-19 e suas medidas de prevenção e práticas de 

proteção em todo o espaço, da bilheteria à saída para conhecimento de colaboradores, 

fornecedores e clientes; 

c. Organizar os acessos aos sanitários de forma a evitar a aglomeração e garantir do 

distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) de raio entre os usuários; 

d. O acesso aos sanitários só poderá ser permitido com o uso de calçados, deve-se proibir a 

entrada aos sanitários descalços;  

e. Intensificar a limpeza e desinfecção dos ambientes como os banheiros, áreas comuns, mesas 

e cadeiras com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar. 

Atenção especial aos utensílios, superfícies e equipamentos, maçanetas, mesas, corrimãos, 

interruptores, sanitários, balcões entre outros.  

f. Os lavatórios e sanitários devem estar providos de sabonete líquido, toalha descartável e álcool 

70% para higienização das mãos;  

f. Disponibilizar lixeiras com tampas por acionamento sem as mãos;  

g. Higienizar as máquinas para pagamento com cartão antes e após cada uso, com álcool 70% 

ou preparações antissépticas, conforme orientações de compatibilidade de produtos fornecida 

pelo fabricante. É permitido envolver estas máquinas em plástico filme;  

h. Disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar no acesso e em outros 

pontos do estabelecimento para clientes, fornecedores e colaboradores; 

i. Preferencialmente definir sistema de fluxo unidirecional de visitantes (sistema semelhante a 

trânsito de veículos – “mão e contramão”), de forma a evitar o cruzamento de pessoas na mesma 

linha de condução, delimitando uma porta de ENTRADA e outra de SAÍDA no caso do 

Restaurante Bacalhau. 

j. Disponibilizar barreiras físicas (fitas, organizadores de fila ou cordas) de no máximo 1,20m de 

altura, para distanciar o público do balcão de atendimento. 
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V - PROTOCOLO DE SAÚDE GERAL  

a. Priorizar o afastamento de colaboradores pertencentes a grupos de risco, tais como pessoas 

com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, imunodeprimidos ou 

portadores de doenças crônicas que também justifiquem o afastamento;  

b. Seguir medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador necessárias para evitar a 

transmissão da COVID-19 no ambiente de trabalho;  

c. Capacitar os colaboradores para a aplicação das medidas de prevenção de contaminação pela 

COVID-19, incluindo a capacitação para a paramentação e retirada dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs); 

d. Monitorar os colaboradores, com vistas à identificação precoce de sintomas compatíveis à 

COVID-19 (sintomas respiratórios, tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, com 

ou sem febre, diarreia e sintomas gripais); 

e. Manter afastados os colaboradores que coabitam ou tenham outras formas de contato com 

pessoas suspeitas ou com diagnóstico de infecção pela COVID-19 até parecer médico liberando 

o retorno às atividades;  

f. Se positivo para COVID-19, manter isolamento domiciliar por, pelo menos, 10 dias do início 

dos sintomas, ou conforme orientação médica, podendo retornar às atividades após esse período 

desde que esteja assintomático por, no mínimo 72 horas ou após avaliação clínica atestando sua 

aptidão para o trabalho;  

g. Diante de resultado negativo, o colaborador poderá retornar às atividades laborais desde que 

esteja assintomático há mais de 72 horas ou após avaliação clínica;  

h. Todos os casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 devem ser imediatamente 

informados para as autoridades sanitárias locais. 

i. Disponibilizar barreiras físicas (fitas, organizadores de fila ou cordas) para manter o 

distanciamento de 1,5m entre o público e o atendente; 

j. Desestimular a travessia de integrantes dos grupos de risco (idosos, hipertensos, diabéticos, 

gestantes, imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias). 
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