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01
MEDIDAS ADOTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO
Medidas legais adotadas pelo Governo do Estado da Bahia no
enfrentamento da pandemia da Covid-19

01 Medidas adotadas pelo Governo do Estado
Controle e expansão
da Covid-19
Determinação do
isolamento social
(Dec. 19.529 16/03/2020)

Assistência Social

Cria o Vale de Alimentação
Estudantil para alunos da
Rede Estadual de Ensino

Fiscal e Tributária

Declaração de estado de
Calamidade Pública
(Dec. 19.626 de 09/04/2020)

Administrativa

Institui o trabalho remoto
na Administração Estadual
(Dec. 19.528 16/03/2020)

(Lei 14.259 de 14/04/2020)

Suspensão de circulação,
saída e chegada de
transporte intermunicipal
(vários decretos) Até 26/05 a
medida se aplica a 330 municípios

Estabelecimento de toque
de recolher em municípios
com índice elevado de
contaminação (vários decretos)
Requisição Administrativa do
Hospital Santa Clara
(Dec. 19.556 de 22/03/2020)

Obrigatoriedade de uso e
fornecimento de máscaras
em ambiente de trabalho
(Lei 14.258 de 13/04/2020 )

Institui Auxilio Emergencial
para pagamento de Água e
Energia Elétrica para
consumidores de baixa
renda
(Leis 14.255 e 14.256 de
06/04/2020)

Auxílio financeiro em favor
de indivíduos infectados
pelo novo coronavírus

Prorroga prazo de
recolhimento do ICMS para
Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte e Micro
empreendedor Individual
(Dec. 19.619 de 07/04/2020)

Isenta ICMS produtos
destinados ao atendimento
médico
(Dec. 19.568 de 23/03/2020)

Institui Comitê de
Transparência das Ações de
Enfrentamento ao novo
coronavirus
(Dec. 19.682 de 07/05/2020)

Autoriza a contratação de
bens e serviços
destinados ao combate
do novo coronavírus com
dispensa de Licitação
para hospitalares
(Lei 14.257 de 07/04/2020)

(Lei 14.264 de 15/04/2020)

Controle de Despesas
Administrativas
(Dec. 19.551 de 20/03/2020)

02
CENÁRIOS E IMPACTOS NA ECONOMIA BAIANA
Cenários para estimar os impactos da pandemia da Covid-19 na
Economia Baiana e setores econômicos

02 Cenários e Impactos na Economia Baiana
Impactos econômicos e cenários projetados para a Bahia
Projeções 2020 – Produto Interno Bruto (PIB) – Bahia

Cenários

Projeção do
PIB 2020

Duração da recuperação

1

Otimista

-5,8%

Rápida

2

Moderado

-6,5%

Moderada

3

Pessimista

-7,3%

Trajetória
em “V”

Trajetória
suave

Lenta
Trajetória
em “U”

Redução das
exportações*

8,0%

10,0%

15,0%

02 Cenários e Impactos na Economia Baiana
Impactos econômicos e cenários projetados para a Bahia
Projeções 2020 e prazo de recuperação – PIB e componentes do PIB
Cenário Otimista

Produto Interno Bruto
Projeção 2020

-5,8%

Recuperação

18

Agropecuária
Projeção 2020

4,0%

meses

-6,5%

24

36
meses

Recuperação

0

Cenário Pessimista

Indústria
Projeção 2020

-4,2%

meses

3,0%

meses

-7,3%

Cenário Moderado

0

0
meses

9

Projeção 2020

-4,5%

meses

-4,8%

meses

2,5%

Recuperação

Serviços

12

18
meses

9
meses

-6,9%

meses

-5,2%

Recuperação

12
meses

-9,0%

18
meses

02 Cenários e Impactos na Economia Baiana
Impactos econômicos e cenários projetados para a Bahia
Projeções 2020 – Finanças Públicas
Cenário Otimista

Projeção da perda
de arrecadação do
ICMS Estadual

Cenário Moderado

Cenário Pessimista

1,3 bi

1,8 bi

2,3 bi

Reais

Reais

Reais

Cenário
Otimista

Projeção da perda
de repasse do
ICMS Estadual

321,4mi

Queda na
arrecadação
anual do ICMS

-5,2%

Reais

457,3mi
Reais

593,3mi

Cenário
Moderado

Reais
Cenário
Pessimista

-7,4%

-9,6%

02 Cenários e Impactos na Economia Baiana
Impactos econômicos e cenários projetados para a Bahia
Projeções 2020 – Finanças Públicas
Barreiras

78,8

70,0

11,1%

Barreiras

36,0

33,5

6,9%

Camaçari

514,8

464,4

9,8%

Camaçari

132,7

125,3

5,6%

1,2

1,0

9,6%

111,7

101,0

9,6%

Canavieiras
Feira de Santana

5,9

9,8%

263,3

239,7

9,3%

Feira de Santana

70,0

63,9

8,6%

Ilhéus

24,7

22,4

9,2%

37,1

33,5

9,6%

75,7

9,5%

Itamaraju

17,2

15,6

9,4%

Itamaraju

3,6

3,5

2,6%

Juazeiro

29,1

26,3

9,6%

Lauro de Freitas

85,5

77,3

9,6%

Luís Eduardo Magalhães

Lauro de Freitas
Luís Eduardo Magalhães

72,8

65,4

10,2%

87,2

79,0

9,4%

114,0

101,7

10,8%

Medeiros Neto

9,7

8,7

10,2%

Porto Seguro

35,2

31,7

10,0%

Prado
Salvador
Santa Cruz Cabrália

11,6

10,4

em R$ milhões

83,6

Itabuna

Arrecadação de ISS

Itabuna

Juazeiro
em R$ milhões

Repasse de ICMS

Ilhéus

6,6

Canavieiras

30,3

27,8

8,2%

Medeiros Neto

0,9

0,8

9,6%

Porto Seguro

43,6

35,8

17,8%

2,2

2,1

2,6%

1.153,2

1.042,5

2,6%

10,6%

Prado

792,6

719,2

9,3%

Salvador

9,5

8,5

10,4%

Santa Cruz Cabrália

3,8

3,7

0,1%

34,4

32,5

5,6%

São Francisco do Conde

405,2

358,7

11,5%

São Francisco do Conde

Simões Filho

155,9

141,0

9,5%

Simões Filho

36,8

33,2

9,6%

9,8%

Teixeira de Freitas

24,0

21,8

9,6%

9,8%

Vitória da Conquista

68,9

62,3

9,6%

Teixeira de Freitas

Vitória da Conquista

34,5
107,6

31,1
97,1
2019

2020

*Valores estimados e sujeitos a retificação.

*Valores estimados e sujeitos a retificação.

02 Cenários e Impactos na Economia Baiana
Impactos econômicos e cenários projetados para a Bahia
Projeções 2020 – Finanças Públicas
Barreiras

279,0

Camaçari

2.100,0

Canavieiras
Feira de Santana

Retração do PIB municipal 2020
em comparação a 2019
em R$ milhões

1.300,0

Ilhéus

342,0

Itabuna

368,0

Itamaraju

61,0

Juazeiro

317,0

Lauro de Freitas

584,0

Luís Eduardo Magalhães

372,0

Medeiros Neto

22,0

Porto Seguro

250,0

Prado
Salvador
Santa Cruz Cabrália

Na estimativa anterior, a perda esperada
no PIB desses municípios era de R$ 19,5
bilhões, passando, no novo cenário
pessimista, para R$ 22,9 bilhões

20,0

20,0
5.800,0
28,0

São Francisco do Conde

940,0

Simões Filho

495,0

Teixeira de Freitas

204,8

Vitória da Conquista

591,0

*Valores estimados e sujeitos a retificação.

03
PROTOCOLOS E CRITÉRIOS DE REABERTURA
Protocolos de ações para a retomada da atividade econômica

03 Protocolos e critérios de reabertura
01
02

A preservação de vidas está em primeiro plano.

A tomada de decisão segue critérios técnicos e
científicos,
pautados
por
indicadores
epidemiológicos relativos à intensidade de
transmissão e isolamento social, assim como
pela capacidade instalada do sistema de saúde.
Foram observadas as recomendações da OMS,
comunidade científica, experiências nacionais e
internacionais.

03

A retomada das atividades deve ser gradual e
progressiva, em ciclos de 14 dias, para
preservar a capacidade do sistema de saúde.

04

A reabertura deve ser definida pela combinação
do risco de transmissão da Covid-19 e dos
impactos econômicos de cada atividade.

05

Qualquer medida de flexibilização de atividades
será precedida de protocolos, que buscam
preservar a vida, adaptar os ambientes de
trabalho (espaço físico) e garantir precauções
com o transporte dos trabalhadores

06

A transparência e o diálogo com segmentos
sociais e empresariais são fundamentais

07

A flexibilização acompanha, sempre, a garantia
proteção social para a população mais pobre e
vulnerável.

08

Toda decisão terá seus resultados monitorados,
de forma a permitir, se necessário, reação
rápida na alteração das medidas implantadas.

09

As orientações apresentadas a seguir são frutos
de discussões técnicas entre as equipes do
governo do Estado e da prefeitura de Salvador.
As medidas para a reabertura das atividades
econômicas deste município, que concentra a
maior população e números de casos da Bahia,
são orientadoras para os demais municípios do
estado,
considerando
as
adequações
necessárias.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
A reabertura é gradual e por fases e o principal indicador é a taxa de ocupação de leitos de
UTI exclusivos para Covid-19

Momento atual

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Taxa de ocupação
de leitos de UTI
Covid-19

Menor que 75%

Menor que 70%

Menor que 60%

Para flexibilizar a abertura das atividades é necessário que a taxa de ocupação de leitos
exclusivos para Covid-19 permaneçam pelo menos 5 dias em cada patamar

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
A retomada das atividades consiste de 3 fases. Adicionalmente, cada atividade terá
restrições operacionais flexibilizadas por etapas.

FASE 1

•Shoppings, centros
comerciais e
semelhantes
•Comércio de rua
acima de 200 m²

•Templos religiosos
e igrejas

•Drive-in

FASE 2

FASE 3

•Academias de
ginástica e similares

•Parques de
diversões e parques
temáticos

•Barbearias, salões
de beleza e similares

•Teatros, cinemas e
demais casas de
espetáculos

•Centros culturais,
museus e galerias de
artes
•Etapa 2 das
atividades da Fase 1

•Clubes sociais e
recreativos e
esportivos
•Centros de eventos
e de convenções

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
SHOPPINGS CENTERS E CENTROS COMERCIAIS

HORÁRIOS

•Segunda a Sábado
•Das 12H às 20H

•Áreas comuns / 1 pessoa – 9m²

CAPACIDADE

•Estacionamento – 50% das vagas

•Testagem inicial a cada 21 dias, conforme

•Drive-Thru

OPERAÇÃO

•Presencial
•Praças de alimentação fechadas

•Lojas – 1 pessoa – 5 m²

ESPECÍFICOS

protocolo da vigilância epidemiológica ;

•Uso de máscara e afastamento;
•Proibidos eventos presenciais.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
COMÉRCIO DE RUA – ESTABELECIMENTOS COM MAIS DE 200²

HORÁRIOS

OPERAÇÃO

•Segunda a Sexta-feira
•Das 10H às 16H

•Drive-Thru
•Presencial

•1 pessoa a cada 9m²

CAPACIDADE

•Estacionamento – 50% das vagas
Capacidade a partir de 10 vagas

•Atendimento prioritário grupos de risco

ESPECÍFICOS

•Uso de máscara e afastamento;
•Proibidos eventos presenciais.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
TEMPLOS RELIGIOSOS E IGREJAS

•Segunda a Sábado: 10h às 20h

HORÁRIOS

•Domingo sem restrição de
horário

CAPACIDADE

•20% da capacidade do salão ou
50 pessoas, o que for maior

•Proibidas escolas, aulas e reuniões

OPERAÇÃO

•Presencial

ESPECÍFICOS

•Uso de máscara e afastamento;
•Fechados espaços para crianças.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
DRIVE-IN

HORÁRIOS

OPERAÇÃO

•Eventos somente com
autorização prévia

•Exclusivamente dentro de veículos
fechados
•Serviço de alimentação nos
veículos

CAPACIDADE

•Lotação do estacionamento com
mínimo de 1,5 m de distância
entre veículos

•Ingresso exclusivo on line;

ESPECÍFICOS

•Pagamento alimentos on line;
•Banheiro com fila virtual

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
ACADEMIAS DE GINÁSTICA

HORÁRIOS

OPERAÇÃO

•Segunda a Sábado, sem restrições.
•Estabelecimentos em shoppings e
centros comerciais seguem o
horário destes.

•Agendamento prévio do horário
•Máximo de 1 hora de treino
•Aulas coletivas com espaços
marcados

CAPACIDADE

•1 pessoa cada 6m²

•Afastamento de 1,5 dos aparelhos;

ESPECÍFICOS

•Uso de máscara e afastamento;
•Proibido uso de chuveiros, vestiários,
saunas, jacuzzis, poltronas de massagem e
similares.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
BARBEARIAS, SALÕES DE BELEZA E SIMILARES

HORÁRIOS

•Segunda a Sábado, 10H às 19H.
Estabelecimentos em shoppings e
centros comerciais seguem o
horário destes.

CAPACIDADE

•30% da capacidade máxima

•Intervalo de 15 minutos entre clientes;

OPERAÇÃO

•Agendamento prévio do horário

ESPECÍFICOS

•Equipamentos de uso profissional
individual (escova, secador, etc.)
•Higienização do espaço de trabalho não
superior a 2 horas.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
CENTROS CULTURAIS, MUSEUS E GALERIAS DE ARTE

•Segunda a Sábado: 10h às 16h

HORÁRIOS

•Domingo sem restrição de
horário

CAPACIDADE

•Evitar uso de catacras, borboletas;

•Ingresso exclusivo on line

OPERAÇÃO

•Eventos gratuitos, agendamento virtual
•Tempo máximo de 1 hora no local

•30% da capacidade máxima

ESPECÍFICOS

•Uso de máscara e afastamento;

•Portas diferentes para entrada e saída.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
LANCHONETES, BARES E RESTAURANTES

HORÁRIOS

•Bares e Restaurantes:Segunda a Domingo:
12h às 23h
•Lanchonetes e afins:Segunda a Domingo: 7h
às 16h

CAPACIDADE

•6 pessoas por mesa

•Estabelecimentos em shoppings e centros
comerciais seguem o horário destes

•Afastamento mesas – 2 m. Afastamento cadeiras
– 1 m;

•Funcionamento reservas prioritariamente

OPERAÇÃO

•Serviços de buffet terão que disponibilizar
funcionários com EPI adequados para
servir aos clientes

ESPECÍFICOS

•Uso de máscara, exceto nas refeições;
•Fechadas áreas entretenimento: espaços kids,
salões de jogos e parques.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
CINEMAS

HORÁRIOS

OPERAÇÃO

•Segunda a Domingo
•Das 12H às 23H

•Venda ingressos e cortesias on
line

CAPACIDADE

•100 pessoas por sala em cada
sessão

•Distanciamento de 2 poltronas livres entre as utilizadas,
sem o uso de poltronas imediatamente à frente ou atrás

ESPECÍFICOS

•Proibido uso de catracas e borboletas
•Intervalo de 20 minutos entre sessões com higienização
do ambiente.

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
TEATROS E CASAS DE ESPETÁCULOS

HORÁRIOS

OPERAÇÃO

•Sem restrição de horário

•Venda ingressos e cortesias on
line

CAPACIDADE

•100 pessoas por sala em cada
espetáculo

•Distanciamento de 2 poltronas livres entre as utilizadas,
sem o uso de poltronas imediatamente à frente ou atrás

ESPECÍFICOS

•Proibido uso de catracas e borboletas
•Limitado acesso ao palco e aos camarins aos artistas e
equipes técnicas

03 Protocolos e critérios de reabertura
FASES PARA A RETOMADA
CENTROS DE EVENTOS E CONVENÇÕES

HORÁRIOS

•Sem restrição de horário

OPERAÇÃO

•Proibida a realização de feiras e
similares para exposição e vendas
de produtos

CAPACIDADE

•1 pessoa a cada 6m²

•Portas diferentes para entrada e saída;

ESPECÍFICOS

•Higienização dos equipamentos para montagem e
arrumação das salas;
•Áreas sem utilização devem permanecer fechadas ao
público.

