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1  APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) vem 

por meio deste relatório apresentar informações sobre o andamento das medidas 

adotadas em função da prevenção a disseminação do vírus Covid-19 a partir do dia 

20 de março de 2020.  

 As medidas adotadas têm como fundamentação os Decretos Municipais; 

recomendações da Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da 

Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

São abordadas as ações relacionadas a(o): 1) matadouro; 2) mercados 

municipais e 3) feiras municipais. Compõem o relatório as unidades:  

i. Matadouro Frigorífico Ozório Melo (MFOM); 

ii. Mercado Municipal Leopoldo Leves (Central); 

iii. Mercado Municipal Mundico Barbosa (Francesa); 

iv. Mercado Municipal João Pereira (Caburi); 

v. Feira do Empreendedor Rural (ADS); 

vi. Feira do Produtor Rural. 
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2 AÇÕES REALIZADAS NO MATADOURO FRIGORÍFICO OZÓRIO MELO 
(MFOM)1 

Para manter os serviços essenciais do Matadouro Frigorífico Ozório Melo - 

MFOM, a empresa buscou por meio de arcabouços legais aperfeiçoar os 

procedimentos já adotados pelo manual de boas práticas descritos na resolução nº 

216/2004 da Anvisa, no que diz respeito a manipulação de alimentos. Dentre as ações 

de prevenção ao Covid-19, os funcionários são orientados sobre a importância do uso 

de Equipamentos de proteção individual (EPI) (Figura 1 e 2) e higienização adequada 

das mãos, tanto no local de trabalho quanto fora do empreendimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: MFOM (2020). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: MFOM (2020). 

                                            
1 Elaborado por Sergio da Gama Pessoa Neto e Sr. Igor Gabriel de O. Souza. 

Figura 1 - Demonstração da utilização de EPI’s dos funcionários da linha de produção e 
transporte dos animais abatidos 

Figura 2 - Demonstração da utilização de EPI’s dos funcionários da linha de produção e 
transporte dos animais abatidos 
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Seguindo as recomendações brasileira, estadual e municipal, para o 

funcionamento das atividades, o Matadouro Frigorífico Ozório melo buscou atender 

as determinações de acordo com a realidade local, como pode ser observado nos 

subitens abaixo: 

2.1  AÇÕES REALIZADAS PARA O COMBATE A PANDEMIA 

a) Instalação de pias para lavagens de mãos e disponibilização de detergentes, álcool 

em gel 70% e papel toalha 

Seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foram 

providenciadas em pontos estratégicos a disponibilização de pias com água corrente 

e sabão líquido, além de álcool 70% para uso de funcionários e visitantes. A primeira 

pia localiza-se na entrada do setor administrativo, local de registro de animais para 

abate, sendo o local que recebe maior fluxo de pessoas externas. Além da 

disponibilização dos materiais para higienização das mãos, foram colocados cartazes 

com orientação da obrigatoriedade do procedimento, como pode ser observado na 

Figura 3.  

Figura 3 - Disponibilização de pia com detergente líquido para higienização das mãos 

 
Fonte: MFOM (2020). 

 

Para o fortalecimento da prevenção, estão sendo controlados a quantidade de 

pessoas atendidas, sendo atendido na sala administrativa 1 (uma) pessoa por vez e 

mantendo do distanciamento de 1,5 metros entre o funcionário e o cliente no horário 

de registro de animais.  
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Figura 4 - Distanciamento de 1,5 metros entre funcionário e cliente no horário de registro de 
abate 

 
Fonte: MFOM (2020). 

 

Para garantir a disponibilidade dos materiais essenciais para a higienização de 

colaboradores e visitantes, os produtos são comprados em atacado, tendo sempre a 

disponibilização no estoque (Figura 5). 

Figura 5 - Estoque de detergente, sabão em barra, álcool 70% líquido e em gel 

 
Fonte: MFOM (2020). 
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b) Doação de máscaras para colaboradores 

Seguindo o Decreto Municipal nº 027/2020 que dispõe sobre o uso massivo de 

máscaras e condutas de higiene a serem observadas pelos estabelecimentos, em 

face a pandemia da Covid - 19, e dá outras providências, o Matadouro frigorífico 

Ozório Melo buscando atender o decreto, tornou-se obrigatório na entrada do 

empreendimento o uso de máscara. Além da disponibilização de máscara para a 

execução das atividades, também são doadas para uso externo, visando também a 

proteção do funcionário fora do ambiente de trabalho. Foram obtidas mais de 600 

máscaras para o fortalecimento da proteção contra o coronavírus. Na Figura 5 pode 

ser observado os kits individuais doados para os funcionários. 

Figura 6 - Kit de máscara doados para funcionários do Matadouro Frigorífico Ozório Melo 

 
Fonte: MFOM (2020). 

 

c) Desinfecções do ambiente com solução de hipoclorito de sódio 

Devido a caracterização das atividades desenvolvidos no Matadouro Frigorífico 

Ozório Melo, as medidas desinfecção da área de trabalho são feitas continuamente, 

sendo realizadas sempre antes e após o encerramento de cada abate. Para o 

fortalecimento e prevenção do contágio do Covid - 19, está sendo utilizada a solução 

de hipoclorito de sódio a 1% (Figura 6) para a desinfeção do ambiente interno e 

externo, garantindo a proteção dos colaboradores e visitantes. Além do ambiente de 
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trabalho, também estão sendo realizadas o mesmo procedimento no caminhão baú, 

responsável pelo transporte e entrega dos animais abatidos no empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: MFOM (2020). 

Dentre as ações realizadas, o Matadouro Frigorífico Ozório Melo segue as 

recomendações da Vigilância Nacional de Saúde quanto ao setor pessoal, no que diz 

respeito ao afastamento das atividades, de colaboradores que estejam nos grupos de 

risco, bem como os trabalhadores com sintomas respiratórios (tosse, febre, coriza, dor 

de garganta e falta de ar), independente de pertencerem a algum grupo de risco, são 

afastados da atividade e permanecem em isolamento domiciliar por 14 dias. Desde o 

dia 02 de abril de 2020, o Matadouro Frigorífico Ozório melo já afastou 05 

colaboradores. 

Além das ações para o combate ao Covid – 19, são realizadas ações para o 

combate ao mosquito da Dengue. O MFOM conta com a parceria da Secretaria 

Municipal de Vigilância Sanitária para a realização desta ação, no qual disponibiliza 

uma equipe para dedetização em toda área externa do matadouro (Figura 8).  

 

 

 

 

 

Figura 7 - Desinfeção do ambiente de trabalho antes e após o encerramento do abate 
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Fonte: MFOM (2020). 

3 AÇÕES REALIZADAS NOS MERCADOS MUNICIPAIS 

3.1 MERCADO MUNICIPAL LEOPOLDO NEVES (CENTRAL) 2 

A fim de manter o serviço essencial de abastecimento da população 

parintinense conforme as diretrizes de Saúde Pública, o Mercado Municipal Leopoldo 

Neves, utiliza como base de gestão a RDC 216/2004 da Anvisa, bem como as 

orientações da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual (VISA). Para o atendimento 

do regulamento sanitário, é realizado a cada seis meses a vistoria de rotina por meio 

do roteiro de para a inspeção de fiscalização/inspeção sanitária e autoinspeção de 

mercados e afins.   

a) Realização de reunião com permissionários e funcionários do Mercado Central 

Figura 9 - Reunião de orientação aos permissionários e funcionários sobre a COVID-19 

 
Fonte: Mercado Central (2020). 

                                            
2 Elaborado por Katrinne Tavares Ferreira. 

Figura 8 - Dedetização para combate ao mosquito da dengue realizado no Matadouro 
Frigorifico Ozório Melo 
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A partir da publicação do Decreto nº 017/2020 - PGMP em 20 de março de 

2020, a administração do Mercado Central, adotou como medida a realização de uma 

reunião para a sensibilização dos permissionários e funcionários sobre a cenário do 

município de Parintins em relação a prevenção ao Corona Vírus. Firmaram presença 

dois enfermeiros encaminhados pela Coordenação de Vigilância Sanitária, que 

explanaram sobre as formas de contágio; procedimentos de higienização; sintomas e 

procedimentos de procura de atendimento médico. 

A realização da reunião de orientação foi de vital importância para a 

compreensão das partes envolvidas a respeito das medidas restritivas e preventivas 

que seriam adotadas ao decorrer da quarentena do município.  

b) Realização de distribuição e anexo de cartazes no mercado central 

A segunda ação realizada pela gestão foi a colocação de cartazes dentro dos 

boxes e banheiros sobre a forma correta de higienização das mãos com água e sabão 

/ álcool em gel.  O cartaz de higienização é um material oriundo da ANVISA e o cartaz 

de sintomas, do Ministério da Saúde.  

Figura 10 - Cartazes Anexados no Mercado Central 

 

Fonte: Mercado Central (2020). 

 
c) Adoção de medidas de atendimento diferenciado pelos boxes 

Conforme o Decreto nº 017/2020 – PGMP, foi determinada a suspenção das 

atividades em lanchonetes, restaurantes, similares e afins. Como o mercado, na 

categoria de abastecimento, caracteriza serviço essencial, os boxes que atuavam 

nessa área de venda, foram autorizados a atuar na forma de delivery. Em 
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cumprimento do Decreto 018/2020 – PGMP, o funcionamento da unidade foi mantida 

utilizando do uso de memorandos circulares internos para comunicação das medidas 

a fim de garantir a prestação dos serviços públicos essenciais e assegurar o acesso 

da população. 

As medidas de atendimento adotadas foram:  

i. Utilização obrigatória de álcool em gel ou borrifador de álcool 70º nas bancadas 

dos boxes; 

ii. Utilização de máscaras para o atendimento dos clientes e entrega de pedidos; 

iii. Higienização constante das mãos, ao manusear alimentos, receber dinheiro, e 

embalagens externas. 

iv. Higienização das bancadas e interiores com uso de água sanitária. 

v. Afastamento das atividades de permissionários e funcionários que estejam nos 

grupos de risco. 

vi. Proibição da permanência de clientes no mercado, bem como consumo de 

alimentos no boxe e nas bancadas. 

vii. Guarda temporária de mesas e cadeiras. 

viii. Proibição de aglomeração e controle de entrada de pessoas. 

Figura 11 - Utilização de máscara pelos permissionários do mercado 

 
Fonte: Mercado Central (2020). 
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Figura 12 - Liberação dos corredores e guarda de móveis 

 
Fonte: Mercado Central (2020). 

 

d) Adoção de medidas sobre o funcionamento e higienização do patrimônio  

Em cumprimento ao Decreto nº 019/2020 – PGMP, o horário de funcionamento 

foi ajustado ao horário do toque de recolher instituído pelo instrumento supracitado. O 

funcionamento do mercado passou a ser de domingo a domingo, com abertura às 

06h30min e fechamento às 14h30min. Fora adotado o sistema de revezamento entre 

equipes. 

Com apoio do Gabinete do município, o mercado possui o abastecimento de 

materiais para proteção da equipe de colaboradores, e higienização das superfícies 

do mercado. Os colaboradores têm realizado as atividades munidos de EPIs.  

Figura 13 - Material de limpeza e EPI dos funcionários 

 
Fonte: Mercado Central (2020). 

 

e) Medidas rotineiras de atendimento à Saúde Pública 
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Figura 14 - Desinsetização para prevenção de pragas e vetores 

 
Fonte: Mercado Central (2020). 

 

3.2 MERCADO MUNICIPAL MUNDICO BARBOSA (FRANCESA) 

Os vendedores de mercados e feiras tem sido orientados pela SEMPA sobre a 

utilização das máscaras e procedimentos de higienização. As orientações são com 

base nos Decretos Municipais e recomendações do Ministério da 

Agricultura/Ministério da Saúde/ANVISA sobre a comercialização de produtos em 

feiras livres, sacolões e varejistas. As recomendações municipais foram adotadas em 

conjunto com as recomendações ministeriais sobre o setor primário. 

 Atendimento do uso massivo de máscaras, para evitar a transmissão 

comunitária do Corona vírus (COVID-19) conforme Decreto 027/2020 – PGMP. 

Fonte: Mercado da Francesa (2020). 

Figura 15 - Uso de máscara pelos vendedores do Mercado da Francesa 
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Orientações sobre a necessidade da realização de limpeza e higienização 

frequente das superfícies, dos veículos de transportes, locais de acondicionamento 

de produtos, equipamentos e utensílios. Os detergentes e desinfetantes utilizados 

devem ser adequados para a sua finalidade e devem estar regularizados pela Anvisa. 

Necessidade de desinfecção das superfícies, podendo ser utilizados os seguintes 

produtos: a solução de hipoclorito de sódio a 1%, ou seja, água sanitária na diluição 

recomendada no rótulo, álcool 70% líquido ou gel, e os próprios desinfetantes de uso 

geral (conforme recomendação do MAPA).  

Figura 16 - Uso de máscara e álcool 70º pelos vendedores do Mercado da Francesa 

 

Fonte: Mercado da Francesa (2020). 

 

3.3 MERCADO MUNICIPAL JOÃO PEREIRA (CABURI) 

Figura 17 - Higienização dos consumidores na entrada do mercado 

 
Fonte: Caburi (2020). 
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Adoção de medidas internas relacionadas à saúde no trabalho, para evitar a 

transmissão do Corona vírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público. 

Recepção de consumidores apenas com uso de máscaras e com solução para 

higienização das mãos. 

 

Figura 18 - Higienização dos consumidores na entrada do mercado 

   
Fonte: Caburi (2020). 

 
Figura 19 - Uso de máscara pelos vendedores do mercado 

 

Fonte: Caburi (2020). 
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4 AÇÕES REALIZADAS NAS FEIRAS MUNICIPAIS 

4.1 FEIRA DO EMPREENDEDOR RURAL (ADS) 

A Feira do Empreendedor Rural é fruto da parceria do Governo do Estado do 

Amazonas por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e o município 

de Parintins. A Feira do Empreendedor Rural é gerida pela Secretaria Municipal de 

Produção, Agricultura e Abastecimento (Sempa). Esse espaço é destinado para a 

comercialização da produção rural do município, com funcionamento de quinta a 

domingo, desde o mês de maio de 2017.  

O atendimento do público está sendo realizado com uso de máscaras, para evitar 

a transmissão comunitária do Corona vírus (COVID-19) conforme Decreto 027/2020 

– PGMP. 

Figura 20 – Uso de EPI pelos produtores no atendimento ao público na feira da ADS 

 
Fonte: ADS (2020). 

 

Figura 21 - Organização dos clientes em fila na feira da ADS 

 
Fonte: ADS (2020). 
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4.2 FEIRA DO PRODUTOR 

Figura 22 - Atendimento na Feira do Produtor com uso de máscara e álcool em gel 

 

Fonte: Feira do Produtor (2020). 

O atendimento do público está sendo realizado com uso de máscaras e uso de 

álcool em gel, para evitar a transmissão comunitária do Corona vírus (COVID-19) 

conforme Decreto 027/2020 – PGMP.  

Figura 23 - Higienização dos clientes durante atendimento na Feira do Produtor 

 
Fonte: Feira do Produtor (2020). 

Figura 24 - Utilização de máscara pelos atendentes da feira 

 
Fonte: Feira do Produtor (2020). 
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