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INSPEÇÃO SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 
PERÍODO: AGOSTO A NOVEMBRO/2020 

 

A incidência de casos confirmados de COVID-19 causados pelo novo corona vírus (SARS-

COV-2) configurando pandemia declarada pela OMS em 11 de março de 2020; 

sequencialmente combinado o alto número de casos confirmados no município de 

Piracicaba e cidades na região, tornou-se evidente a necessidade de ações de vigilância 

para fortalecer campanhas orientativas, inspeção de medidas de enfrentamento adotas e 

alguns casos ações punitivas diante do não comprimento de determinações claramente 

descritas em legislações estaduais e municipais. 

 

A priori com o intuito de alertar sobre o cenário epidemiológico, e para regulamentar e 

estipular as medidas de enfrentamento diante a pandemia de COVID-19, pautado no 

Decreto nº64.881/2020 de 22/03/2020 que estabelece a quarentena no Estado de São 

Paulo como medida necessária ao enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no estado; o 

município de Piracicaba publicou a sequência de decretos:  

 

→ DECRETO MUNICIPAL Nº 18.230, DE 23/03/20 - Declara situação de calamidade 

pública, estabelece regime de quarentena no Município de Piracicaba, e define outras 

medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

→ DECRETO MUNICIPAL Nº 18.253, DE 22/04/20 - Prorroga a vigência da quarentena de 

que trata o Decreto nº 18.230/2020 que “declara situação de calamidade pública, 

estabelece regime de quarentena no Município de Piracicaba, e define outras medidas para 

o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19)”, estabelece novas 

diretrizes para as atividades que especifica e dá outras providências. 

 

→ DECRETO MUNICIPAL Nº 18.297, DE 28/05/20 – Institui o Plano Piracicaba de 

Retomada das Atividades Econômicas no Município de Piracicaba/SP – Etapa 1, aplicável 
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durante a flexibilização da quarentena, decorrente do enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus (COVID-19); 

 

→ DECRETO MUNICIPAL Nº 18.309, DE 04/06/20 – Introduz alterações ao Decreto 

nº18.297/2020; 

 

→ DECRETO MUNICIPAL Nº 18.349, DE 13/07/20 – Prorroga a vigência da quarentena de 

que trata o Decreto nº18.230/2020 e suas alterações e dá outras providências (mantem a 

cidade de Piracicaba na Fase Vermelha); 

 

→ DECRETO MUNICIPAL Nº 18.379, DE 07/08/20 – Institui o Plano Piracicaba de 

Retomada das Atividades Econômicas no Município de Piracicaba/SP – Etapa 2, aplicável 

durante a flexibilização da quarentena, decorrente do enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus (cidade passou a se enquadrar na Fase Amarela); 

 

→ DECRETO MUNICIPAL Nº 18.476, DE 09/10/20 – Prorroga a vigência da quarentena de 

que trata o Decreto nº 18.230/2020 que “declara situação de calamidade pública, 

estabelece regime de quarentena no Município de Piracicaba, e define outras medidas para 

o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19)”, e introduz 

alterações aos Decretos nº18.379/2020, nº18.387/2020 e nº18.425/2020 (cidade passou a 

se enquadrar na Fase Verde); 

 

É indiscutível importância de respeito às medidas abordadas, e necessário ressaltar o papel 

de toda a sociedade no esforço conjunto de conter a disseminação da doença COVID-19, 

diante da publicação de todas as medidas descritas e determinadas em decretos estaduais 

e municipais. 

 

O Centro de Vigilância Sanitária enquanto integrante do CEVISA – Centro de Vigilância em 

Saúde, tem como objetivo prevenir e diminuir os riscos à saúde operacionalizando uma 
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ação integrada com o estado para orientação da população e dos responsáveis pelos 

estabelecimentos sobre esta nova doença e como prevenir sua transmissão; 

 

AÇÃO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 

 

Diante da gravidade do cenário epidemiológico o CEVISA (Centro de Vigilância em Saúde), 

em parceria com a Guarda Civil de Piracicaba e a Polícia Militar, observaram a necessidade 

de realizarem as intervenções orientativas e ações de fiscalização com maior frequência e 

severidade. Ações para verificar a efetiva aplicabilidade de medidas no enfrentamento ao 

COVID-19 determinadas nos decretos, medidas como: 

• Uso de máscaras; 

• Distanciamento social; 

• Atendimento respeitando capacidade estabelecida; 

• Disponibilização de álcool gel; 

• Respeitar horário de funcionamento 

 

No mês de agosto a equipe de profissionais do CEVISA iniciou inspeções em academias, 

bares, restaurantes e lanchonetes nos períodos noturnos e aos finais de semana, com 

intuito de verificar o cumprimento dos decretos que definem ações de enfrentamento a 

pandemia de COVID-19. As inspeções ocorreram de forma relativamente constantes no 

período de agosto a novembro de 2020. 

Pautada pela Lei 10.083 de 1998 que dispõe o Código Sanitário do Estado de São Paulo, 

as inspeções foram realizadas com ações de: Orientação Técnica; emissão de Notificação; 

lavratura de Auto de Infração; lavratura de Termo de Interdição; lavratura de Termo de 

Imposição de Penalidade de Multa. 

Ações de inspeção resultaram quantitativamente: 

• 669 Inspeções realizadas; 

• 15 Auto de Infrações 

• 138 Notificações; 

• 35 Termo de Interdição; 
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• 30 Orientações Técnicas; 

 

Durante as inspeções realizadas a equipe deparou-se com a recorrência de algumas 

situações irregulares que não atendiam os decretos publicados. Dentre as situações 

apuradas a incidência foram: 

• Aglomeração de pessoas: 148 estabelecimentos; 

• Ausência do uso de máscaras: 413 estabelecimentos; 

• Desrespeitando horário de funcionamento: 55 estabelecimentos; 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

 

As ações de blitz de prevenção e proteção do COVID a equipe constatou que 69% das 

situações avaliadas foram consideradas boa ou ótima, 24% considera ruim e 6% péssima, 

conforme mostra o gráfico das avaliações dos agentes sanitários.   

 

GRÁFICO 1 – CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DO 

COVID NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho foi para o cumprimento dos decretos municipais e estaduais pertinentes ao 

combate da propagação do Covid 19. 

Os estabelecimentos vistoriados acataram e implantaram o protocolo sanitário e 

colaboraram no sentido de se organizar e combater a propagação do vírus em nosso 

município. 

Agradecimento especial à Comandante da Guarda Civil Lucineide e a todos os líderes 

e equipe do Pelotão Ambiental, Romu e a Polícia Militar, pelo apoio e segurança 

proporcionados. 

 

 

CEVISA (CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) 
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ANEXO  

 

GRÁFICO 2 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE SANITÁRIA ITEM AGLOMERAÇÃO 

 

 
GRÁFICO 3 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE SANITÁRIA ITEM USO DE MÁSCARA 
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GRÁFICO 4 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE SANITÁRIA ITEM ACIMA DO HORÁRIO 

PERMITIDO 

 

 
GRÁFICO 5 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE SANITÁRIA ITEM ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO 
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GRÁFICO 6 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE SANITÁRIA ITEM LIBERAÇÃO PARA MÚSICA 

AO VIVO 

 

 
GRÁFICO 7 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE SANITÁRIA ITEM CARTAZ DE ORIENTAÇÃO 

 

 
 


