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OFÍCIO G.S. nº2112/2020

 

 

Ao

Excelentíssimo Senhor

EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR

DD. Subsecretário de Assuntos Parlamentares

 

 

 

Senhor Secretário,

 

 

Confirmo o recebimento da mensagem eletrônica (Processo ATL nº 3042/2020), que
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, a Indicação Parlamentar n.º
3042 de 2020, de autoria do Deputado Frederico D'Avila, solicitando ao Governo do Estado de
São Paulo, providências de modo a ampliar o horário de funcionamento de bares e restaurantes,
visto o caráter essencial dessas atividades, a fim de facilitar a vida dos trabalhadores e de evitar o
declínio econômico do País.

 

Sobre o assunto, após consultar os órgãos técnicos competentes desta Pasta, informo que foi
instituído através do Decreto 64.994 de 28 de maio de 2020, o Plano São Paulo com o objetivo
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de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente
da COVID-19.

 

Com isso, a retomada consciente dos setores da economia começou a funcionar em 1º de junho.
O estado foi dividido em 17 Departamentos Regionais de Saúde, que estão categorizados
segundo uma escala de cinco níveis de abertura econômica.

Cada região poderá reabrir determinados setores de acordo com a fase em que se
encontra. As regras são: média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para
pacientes com coronavírus, número de novas internações no mesmo período e o
número de óbitos.
A requalificação de fase para mais restritiva será feita semanalmente, caso a região
tenha piora nos índices. Para que haja uma promoção a uma fase com menos
restrições e mais aberturas, serão necessárias duas semanas.
O Plano São Paulo dá autonomia para que prefeitos diminuam ou aumentem as
restrições de acordo com os limites estabelecidos pelo Estado, desde que apresentem
os pré-requisitos embasados em definições técnicas e científicas.

Uma vez que os municípios estejam nas fases que permitem o atendimento presencial ao público,
ele será permitido por decretos municipais, observando-se também os planos regionais. Dois pré-
requisitos são necessários para que o atendimento presencial possa se realizar de modo seguro:

Adesão do estabelecimento aos protocolos de testagem;1.
Apresentação de fundamentação científica para liberação que cite fatores locais
relacionados ao município.

2.

A reclassificação de fase para mais restritiva será feita semanalmente, caso a região apresente
índices de agravamento da situação epidemiológica. Para que haja uma promoção a uma fase
com menos restrições, os índices positivos devem sustentar-se por duas semanas consecutivas.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

 

São Paulo, 10 de agosto de 2020.

 

Eduardo Ribeiro Adriano
Secretário Executivo
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