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PLANO SANITÁRIO PARA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO TRANSPORTE 

COLETIVO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 

 

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DA GRANDE 

FLORIANÓPOLIS (SETUF) apresenta o plano sanitário, em resposta à pandemia da COVID-19, que será 

aplicado pelo sindicato, suas empresas associadas, bem como pela empresa responsável pela gestão dos 

terminais de integração, COTISA (Companhia Operadora dos Terminais de Integração).  

 

OBJETIVO 

 

O presente documento estabelece os procedimentos sanitários para as equipes envolvidas quanto a 

prevenção da disseminação da COVID-19, abrangendo ações a serem aplicadas e uso de material de 

proteção individual, nos temas: 

 

• Higienização da frota operante ao longo do serviço; 

• Higienização da frota operante após o serviço; 

• Boas práticas operacionais para as equipes embarcadas; 

• Comunicação conscientização do passageiro e equipes; 

• Procedimentos em caso de colaboradores com sintomas gripais suspeitos da COVID-19; 

• Controle de ocupação dos ônibus; 

• Bilheterias de venda de passagens e recarga de cartões; 

• Sede da venda de créditos de transporte - Passe Rápido e Passe Fácil; 

• Estrutura e processos em terminais de integração da rede. 

 

1. HIGIENIZAÇÃO DA FROTA EM SERVIÇO (OPERACIONAL) 

 

Equipes estarão nos terminais de integração (quando disponível) ou em pontos de início ou fim de 

serviço (nos casos de operação sem passagem por terminal), realizando higienização da frota, ao longo 

do dia de operação. Abaixo segue detalhado o procedimento previsto bem como produto a ser aplicado. 
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• PRODUTO 

o Solução a base de hipoclorito de sódio 0,5 a 1% em modo de aspersão, tendo a 

necessidade para sua ação virucida de no mínimo 5 minutos de tempo de contato, 

conforme ANVISA 2020, ou seja, deverá ser aguardado 5 minutos para a fricção dos 

componentes de contato do veículo. Existe o produto no mercado pronto para utilização, 

já na diluição indicada. Este produto, na forma de aspersão, é mais indicado que o álcool 

70%, principalmente por questões de segurança. 

o Atenção para condições de armazenamento adequadas do hipoclorito de sódio: local deve 

ser ventilado, fresco e isolado. 

• PROCEDIMENTO 

o Alocação de equipe para higienização de veículos nos terminais, devidamente protegidos 

de acordo com suas funções e EPIs (equipamentos de segurança individuais) descritos 

no tópico específico. 

o Esta higienização deverá acontecer pelo menos duas vezes ao dia em cada veículo, da 

seguinte forma: 

▪ Entrar pela porta traseira do veículo, iniciar de trás para frente a aspersão do 

produto conforme indicado e posterior fricção dos seguintes itens: 

• Balaústres horizontais e verticais, cabeceira de bancos e estruturas de 

suporte; 

• Cintos e suportes da área do PCD; 

• Suportes de entrada em todas a portas de serviço; 

• Suportes de teto móveis (pega mãos); 

• Catraca em todos os seus braços e estrutura; 

• Em toda extensão do veículo, limpar os pega mão móveis dos bancos 

preferenciais. 

• Descer, subir pela dianteira, realizar limpeza de todos os pegões de porta 

e balaústres de subida, bem como os anteparos de capô. 

▪ Higienizar com álcool 70% líquido, a parte externa do dispenser de álcool do 

veículo. 

▪ Avaliar a parte interna e, caso necessário, higienizar com álcool 70% líquido. 

▪ Avaliar a carga de gel no dispenser, se necessário, recarregar com o produto. Ao 

término da limpeza verificar se o mesmo está funcionando adequadamente e, 

caso não esteja, solicitar a troca imediata. 

o Caso seja observado qualquer irregularidade quanto a limpeza ou condição do veículo, 

recolher o mesmo para ação intensiva de limpeza. 

 

• EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (EPIs) da Equipe de Limpeza 
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o Equipe de limpeza interna e aspersão do hipoclorito 0,5% a 1%: avental ou macacão 

impermeável, máscara PFF1 (baixa pressão do sistema de aspersão), luvas de borracha 

de punho longo, óculos de proteção contra respingos, e botas em borracha ou PVC. 

o O álcool gel 70% estará disponível no terminal devido a normativas a serem cumpridas 

pela COTISA e, se necessário ainda, com a fiscalização devido aos estoques para 

reposição dos frascos das equipes de operação. 

 

 

2. HIGIENIZAÇÃO DA FROTA NO RECOLHIMENTO (GARAGEM OU PONTO DE RECOLHIMENTO) 

 

Para a higienização dos veículos após a operação, será observado os seguintes procedimentos pelas 

empresas associadas: 

 

• LIMPEZA DIÁRIA DA FROTA 

o Todo veículo recolhido será higienizado externamente por máquina de limpeza, conforme 

seu estado visual; 

o Todo veículo recolhido no fim de seu turno terá a higienização diária realizada por equipe 

interna, a qual consiste na limpeza de todos os balaústres, bancos, itens de contato e 

outros já inerentes à rotina das empresas de transporte urbano da Grande Florianópolis; 

o Todo veículo terá seu dispenser de álcool gel 70% recarregado. 

 

• DESINFECÇÃO DA FROTA 

o A desinfecção será feita pela equipe interna utilizando mesmo produto descrito para uso 

nos terminais, considerando que a solução de Hipoclorito de Sódio 0,5% a 1% é indicada 

pela ANVISA 2020.  

 

3. BOAS PRÁTICAS OPERACIONAIS PARA EQUIPES EMBARCADAS 

 

As boas práticas operacionais se referem a atitudes de nossa equipe especificamente, no uso de 

equipamentos e outros, bem como na orientação e cobrança dos passageiros quanto às boas práticas 

largamente solicitadas pelo governo. As equipes alocadas externamente para operação observam o uso 

dos seguintes materiais de segurança pessoal: 

 

• EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 
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o Máscara: Item considerado obrigatório para motoristas e cobradores sempre cobrindo 

nariz e boca. Indicado o uso de máscara de tecido, com o fornecimento de 4 unidades por 

funcionário, que ficariam responsáveis por lavá-las. 

o Álcool Gel 70%: Item considerado obrigatório para motoristas e cobradores. Fornecido 

frasco individual para cada colaborador. Ponto de recarga nas fiscalizações e portarias 

para reabastecimento.  

o Óculos de proteção: indicado para cobradores, devido à proximidade com usuários. Os 

trabalhadores que tiverem dificuldade no uso dos óculos de proteção, deverão solicitar à 

empresa a máscara tipo escudo ou viseira. Os trabalhadores que já usam seus óculos 

devem utilizar também o óculos de proteção ou máscara “escudo” ou viseira.  

o Equipamentos não indicados: 

▪ Luva: Considerando que a contaminação a partir da mão ou da luva aconteceria 

da mesma forma, encostando qualquer uma delas no rosto, o uso não é efetivo. 

 

É orientado que motoristas e cobradores higienize seus postos de trabalho, nas trocas de ônibus, 

considerando: 

• Motorista: volante, câmbio, cinto de segurança e comandos do painel; 

• Cobrador: gaveta, botoeiras, validador e apoios de braço; 

• Uso de álcool etílico ou isopropílico 70% líquido, para desinfecção das superfícies mais tocadas 

com frequência pelo motorista e cobrador ao iniciar e finalizar o turno, ou se tossir ou espirrar, e, 

no caso do cobrador, higienizar a superfície da gaveta a cada pagamento em dinheiro, utilizando 

um pano descartável com quantidade suficiente para a área a ser desinfetada, evitando excessos. 

Os motoristas e cobradores devem orientar os passageiros quanto ao uso obrigatório de máscaras de 

proteção, cobrindo nariz e boca, durante todo o trajeto. Devem também cumprir as normas de lotação 

definidas. 

 

As orientações e boas práticas aplicadas pelas equipes operacionais (motoristas, cobradores e 

fiscalização), no início de todas as viagens operacionais oriundas de terminais de integração ou bairro 

(ponto final) são: 

• Veículos com renovador de ar forçado 

o Manter os renovadores de ar na frota que possui o equipamento disponível em pleno 

funcionamento, forçando a renovação de ar em grande volume do interior dos veículos; 

• Janelas móveis das unidades e componentes do teto 

o Abertura das janelas antes do início das viagens pela equipe, bem como orientação dos 

passageiros em manter as mesmas desta forma; 
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o Escotilhas e alçapões serão mantidos abertos pelo mesmo motivo, salvo ocorrência de 

grande precipitação (chuva) onde será observado somente a orientação referente as 

janelas; 

• Equipamentos de ar condicionado 

o Veículos do transporte convencional e executivo que possuam ar condicionado, devem 

ser desligados, bem como de se observar as regras de abertura das janelas.  

 

4. COMUNICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO PASSAGEIRO E EQUIPES 

 

O principal fator contribuinte para prevenção da disseminação da COVID-19, vem da colaboração da 

população na aplicação de boas práticas no dia a dia, como o uso de máscara e a higiene das mãos com 

água e sabão ou álcool gel 70% com frequência.  Na Figura 1 é apresentado o adesivo embarcado que 

será alocado aos passageiros, para reforço das ações necessárias, em todos os veículos do transporte 

coletivo. 

 

 

Figura 1 - Variância do adesivo conforme aplicação  

Além deste, serão alocados comunicação nos terminais, pontos de recarga de cartões e outros que 

serão abordados ao longo do documento. Os materiais de abordagem do assunto serão, também, tratados 
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com frequência pelos meios eletrônicos disponíveis (website, newsletter e aplicativos). As empresas 

operadoras, por sua vez, replicarão estes materiais e boas práticas em suas unidades operacionais 

(garagens de operação). 

Orientações gerais para todos os colaboradores do sistema de transporte coletivo (sejam 

operacionais, administrativos ou de suporte): 

o O trabalhador não deverá utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, 

brincos) durante o período de trabalho; 

o Os trabalhadores do sexo masculino devem manter os cabelos e barba curtos (já foi 

demonstrado que a máscara não adere ao rosto na presença de barba comprida); 

o O (A) trabalhador (a) deverá manter suas unhas curtas e não poderão ser postiças; 

o A cada limpeza/desinfecção do veículo o trabalhador deverá notificar danos encontrados 

nos assentos, acessórios, instalações e revestimentos que necessitem de reparo ou 

substituição, que possam ser fonte de contaminação. 

o Utilizar os EPIs adequados a cada procedimento realizado, conforme treinamento. 

As equipes operacionais receberão, além dos treinamentos e EPI citados, folders explicativos sobre 

as boas práticas determinadas, uso do EPI e sua higienização, conforme demonstrado nas Figuras 2 e 3. 
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Figura 2 - Parte dianteira do folder para colaboradores do operacional  
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Figura 3 - Parte traseira do folder para colaboradores do operacional 
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5. PROCEDIMENTO EM CASOS DE COLABORADORES COM SINTOMAS GRIPAIS SUSPEITOS DA 

COVID-19 

 

A testagem para a COVID 19 para retorno dos trabalhadores não é destinada a aplicação em massa 

em casos assintomáticos e, portanto, não faz parte dos planos sanitários adotados pelas empresas em 

geral e indicados pelos órgãos competentes para a retomada dos serviços. 

 

As medidas de controle passam pelo monitoramento dos casos sintomáticos suspeitos da COVID 19 

(sensação febril ou febre mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou 

dificuldade respiratória) que deverão seguir os seguintes procedimentos: 

 

• O colaborador que estiver em casa deve se reportar a supervisão disponível, 

preferencialmente via telefone, para a operadora responsável pelo seu contrato; 

• Caso o colaborador estiver trabalhando e apresentar algum sintoma gripal descrito acima, 

deverá imediatamente se dirigir a seu supervisor e ser afastado de suas funções o mais breve 

possível; 

• A operadora deve orientar o colaborador a buscar orientações (contatos disponíveis em todos 

os folders, adesivos e avisos a colaboradores e passageiros): 

o Em Florianópolis: Ligar no telefone do ALO SAUDE (0800 333 3233). Atendimento 24 

horas.  

o Em São José: Central de triagem no CATI, na Beira-mar de São José. No caso de 

dúvidas, ligar para (48) 3278-1452; 

o Em Palhoça: Ligar no atendimento ao cidadão (48) 3220-0290 

o Em Biguaçu: Procurar as Unidades Básicas de Saúde, a Policlínica Municipal ou a 

UPA 24hrs. 

• O encaminhamento de cada colaborador, dependendo da operadora será de forma distinta, 

ou seja, poderá ser encaminhado para UPA ou para o médico do trabalho (cada operadora 

fará seu fluxograma); 

• O colaborador só poderá retornar ao trabalho após avaliação especializada e liberação 

médica; 

• As operadoras devem manter junto ao seu RH, para registro e controle, dados de ocorrências 

com colaboradores que forem afastados por síndrome gripal, estes dados podem ser 

solicitados pelas autoridades de ou mesmo pelo SETUF, para fins epidemiológicos. 

 

mailto:fegconsultoriamedica@gmail.com


                                                                                                  

Fontes & Gaudenzi Consultoria Médica - Responsável Técnica: Simone Suplicy Vieira Fontes – CRM 8873 

fegconsultoriamedica@gmail.com 
10 

 

Quando indicados os testes para diagnóstico da COVID 19 (PCR, sorologia e teste rápido) serão 

realizados a depender da avaliação clínica nos serviços de saúde. 

 

6. CONTROLE DE OCUPAÇÃO NOS ÔNIBUS 

 

Conforme descrito nas próximas seções do plano, foram definidos diversos controles e ações de 

sinalização e conscientização com foco a evitar a aglomeração de pessoas nas áreas de risco, como 

pontos de venda do crédito para cartões de transporte e cadastro dos mesmos, recarga de cartões em 

terminais de integração, bem como filas de embarque nos terminais, garantindo a adequada distância de 

segurança seja para colaboradores ou passageiros do sistema.  

 

Porém, quando tratamos de controle de ocupação no interior dos veículos, é importante destacar as 

limitações das ações que vem sendo observadas, pois na prática: a) não temos controle ou fiscalização 

efetiva possível no momento da ocorrência, b) não são respeitadas pelos passageiros, c) são inviáveis do 

ponto de vista operacional ou físico inerentes ao transporte coletivo, sua lógica operacional ou 

características construtivas do veículo.  

 

Uma ação que exemplifica a ineficiência de uma definição sem embasamento é a definição de algumas 

operações com transporte somente de passageiros sentados. Temos que pelo layout do carro, as pessoas 

ficam entre 10 a 30 cm de distância, mesmo sentadas, não sendo assim uma ação efetiva no foco da 

distância de segurança. Outras operações limitaram as pessoas em pé, mas estas pessoas ficam a 

centímetros das pessoas sentadas, devido as características construtivas do ônibus. Além disso, durante 

as operações de embarque e desembarque, as pessoas inevitavelmente vão se aproximar umas das 

outras, ou mesmo de pessoas que estejam descendo ou subindo do carro no mesmo momento, 

especialmente em terminais de transbordo.  

 

Em resumo: 

 

• Por ser um transporte coletivo, com sobe e desce de usuários ao longo do percurso, é inviável a 

marcação de lugares a serem ocupados e o controle efetivo da lotação não é operacionalmente 

viável; 

• Espaço físico do veículo e largura estreita do corredor geram obrigatoriamente aproximações em 

algum momento, devido a passagem dos passageiros para desembarque;  
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• Considerando que no ambiente interno do veículo é impossível garantir sempre a distância de 

segurança (1,5m de distanciamento), a proteção se dará pela ação dos passageiros: uso de 

máscara de tecido limpa e que cubra nariz e boca, e o seguimento das orientações de prevenção 

de contaminação como uso de álcool gel 70% e não tocar no rosto ou caso toque higienize suas 

mãos; 

 

Para possibilitar a higienização do passageiro ao embarcar, está sendo disponibilizado um dispenser 

de álcool gel 70% próximo a catraca para higienização de todos os passageiros que embarcam pela porta 

dianteira, conforme Figura 4. Importante destacar que todos os embarques no percurso acontecem por 

esta porta. 

Nos terminais, onde os embarques acontecem pelas portas traseiras, haverá estações para 

higienização das mãos com água e sabão conforme descrito no tópico referente. 

 

 

Figura 4 - Dispenser para veículo (embarcado) 

Mesmo ciente dos problemas relacionados e suas limitações práticas, o SETUF entende que algum 

tipo de controle precisa ser realizado, evitando aglomerações ou risco aos passageiros em demasia. Desta 

forma, se propõem como processo, o qual é considerado factível de aplicação, para o tema ocupação: 

• Será observada como lotação, a quantidade máxima de passageiros sentados (quantidade de 

bancos disponíveis ao cliente) e uma quantidade de passageiros em pé que não gere a 

necessidade das pessoas terem que se encostar umas nas outras durante o trajeto; 

• Caso seja observado pelo cobrador e/ou motorista que esta lotação já consta presente no veículo: 
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o O motorista tem autonomia de decidir não parar mais em pontos, mesmo com a solicitação 

de passageiros, até que a lotação permita novos embarques; 

o O motorista deverá, obrigatoriamente, comunicar o CCO (centro de controle operacional) 

da ocorrência de lotação, para controle da equipe do ponto de ocorrência e para 

providências;  

o O CCO pode acessar as câmeras do veículo para avaliar a situação, se considerar 

necessário; 

• Nos casos onde a lotação ocorrer em corredores onde outras linhas atenderão o passageiro em 

poucos minutos, a princípio nenhuma ação é necessária;  

• Caso a lotação se repita no mesmo ponto, cabe às operadoras avaliar a alocação de carro com 

maior capacidade de lugares para este serviço; 

• Para os casos que ocorram em locais onde a oferta de linhas é limitada, o CCO irá orientar as 

fiscalizações de terminal quanto a viagens extras e outros processos aplicáveis, com 

acompanhamento da fiscalização do Poder Concedente; 

• As operadoras irão auditar os eventos de lotação enviados, acessando posteriormente os registros 

de câmera e avaliando a veracidade dos fatos, para controle e providências de adequação da 

oferta junto ao Poder Concedente. 

 

Por fim, o SETUF vem trabalhando junto a entidades representativas e prefeituras, para que seja 

adotado um escalonamento do início das jornadas de trabalho em Florianópolis. Este ponto é importante 

para que o volume de pessoas em horários de pico seja reduzido, com distribuição da demanda ao longo 

das faixas horárias. Esta estratégia colabora muito para evitar problemas de ocupação, bem como para 

viabilizar a operação, com foco no atendimento da demanda.  

 

7. BILHETERIAS DE VENDA DE PASSAGEM E RECARGA DE CARTÕES – TERMINAIS DE 

INTEGRAÇÃO  

 

As equipes alocadas externamente para venda de passagens e recarga de cartões observam o uso 

dos seguintes materiais de segurança pessoal: 

 

• EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROCEDIMENTOS PADRÕES 

o Máscara: Item considerado obrigatório para motoristas e cobradores. Indicado o uso de 

máscara de tecido, com o fornecimento de 4 unidades por funcionário, que ficariam 

responsáveis por lavá-las. 
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o Álcool Gel 70%: Deverá ser utilizado a cada manuseio de dinheiro ou qualquer tipo de 

documento proveniente do usuário. Fornecido frasco individual para cada colaborador. 

Ponto de recarga nas fiscalizações e portarias para reabastecimento. 

o Óculos de proteção: Aconselhável para bilheteiros que não estejam protegidos por 

anteparos, pela proximidade com o público.  

o Equipamentos protegidos com plástico após higienização com álcool líquido 70% a cada 

troca de turno: 

▪ Teclados de equipamentos de venda 

▪ Antenas de recarga e gravação de cartões  

▪ Teclados de acesso a cofres e outros equipamentos 

o Orientações especiais para bilheteiros: 

▪ Apesar da higienização frequente com álcool gel 70% das mãos, periodicamente 

se ausentar para higienizar as mãos com sabão e água corrente; 

▪ Cuidado para não passar as mãos no rosto ou nos olhos, sem antes realizar a 

higienização das mesmas. 

 

Como forma de relembrar e auxiliar na aplicação dos processos, as bilheterias de terminal terão 

adesivos indicando boas práticas (Figura 5). Nas portas de acesso, teremos aviso de boas práticas bem 

como da lotação adequada da sala, prevendo o cumprimento das normas de distanciamento seguro, 

conforme Figura 6.  
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Figura 5 - Adesivo interno das bilheterias sobre boas práticas da equipe de venda  
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Figura 6 - Adesivo de acesso a bilheteria (exemplo) com boas práticas e lotação da sala 

 Além disso, para o lado externo da bilheteria teremos o adesivo de boas práticas para os passageiros 

que estão usando a bilheteria para compra de passagens ou mesmo para recarga de seus cartões de 

transporte, conforme Figura 7. 
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Figura 7 - Aviso de boas práticas para bilheteria (externo) 

Para o município de Florianópolis, o SETUF recomenda que o Poder Concedente remova a 

obrigatoriedade de recolhimento, passando para uma necessidade de apresentação nas bilheterias 

somente, dos seguintes documentos aplicados a estudantes com desconto municipal. Estes documentos 

caso recolhidos são fonte de contágio para os colaboradores. 

 

• 1 - Atestado de Matrícula para aqueles que ainda não fizeram o recadastramento em 2020 e que, 

portanto, estão sem o selo do recadastro;  

• 2 - Termos de aceito em caso de cumulatividade de benefício que é verificando pela consulta 

aplicada no site do Consórcio Fênix e Passe Rápido. 
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8. PASSE RÁPIDO E FÁCIL – VENDA DE CRÉDITOS AO CARTÃO DE TRANSPORTE E 

ATENDIMENTO AO CLIENTE PRESENCIAL (SETUF) 

 

O SETUF determina as seguintes premissas, uso de EPI e atitudes para a sede do SETUF. Deve 

fornecer o mesmo, com base nas medidas (áreas) disponíveis para atendimento e tipos de serviços 

prestados, sugestões de procedimentos a serem adotados após o retorno dos serviços de venda de 

créditos no varejo e demais atendimentos ao público na sede do SETUF. 

Orientações gerais a equipe: 

 

• Evitar ao máximo o trânsito entre setores 

• Sempre que possível realizar atendimentos remotos sem que o cliente precise vir ao SETUF 

• É obrigatório o uso da máscara de tecido (cobrindo nariz e boca) protetora durante todo o 

expediente de trabalho 

• Evitar conversas paralelas que possam distrair quem esteja realizado atendimento 

Pontualmente, por atividade, temos as seguintes determinações aplicadas: 

• Colaboradores atendentes 

o Uso dos seguintes EPIs: 

▪ Máscaras de tecido, com fornecimento de 4 por funcionário, que ficam 

responsáveis por sua higienização. 

o Operação com guichês alternados, mantendo uma distância de 2m entre um e outro. 

o Eliminação da abertura atual do guichê com material adequado.  

o Higiene das mãos com álcool gel 70% a cada atendimento, principalmente após o 

manuseio de valores em dinheiro. 

o Desinfecção com álcool líquido 70% pela equipe de limpeza da bancada interna e externa 

a cada 30 minutos. 

• Pós-venda 

o Uso dos seguintes EPIs: 

▪ Máscaras de tecido, com fornecimento de 4 por funcionário, que ficam 

responsáveis por sua higienização  

o Operação com guichês alternados, mantendo uma distância de 2m um do outro. 

o Eliminação da abertura atual do guichê com material adequado.  

o Higiene das mãos com álcool gel 70% a cada atendimento 

mailto:fegconsultoriamedica@gmail.com


                                                                                                  

Fontes & Gaudenzi Consultoria Médica - Responsável Técnica: Simone Suplicy Vieira Fontes – CRM 8873 

fegconsultoriamedica@gmail.com 
18 

 

o Desinfecção com álcool líquido 70%, pela equipe de limpeza, bancada interna e externa 

a cada 30 minutos. 

• Cadastro com captura de Imagem 

o Uso dos seguintes EPIs: 

▪ Máscaras de tecido, com fornecimento de 4 por funcionário, que ficam 

responsáveis por sua higienização 

o Operação com guichês alternados, mantendo uma distância de 2m um do outro. 

o Afastamento da cadeira do estúdio, preservando a distância de 1,5m do operador, que 

deverá ser de material higienizável com álcool líquido a 70%. 

o Higiene das mãos com álcool gel 70% a cada atendimento  

o Desinfecção com álcool líquido 70%, pela equipe de limpeza, da bancada interna e cadeira 

a cada usuário. 

o Instalação de separador em vidro ou acrílico entre o operador e o usuário (hoje inexistente) 

• Demais Colaboradores – Gerencia, Tesouraria, CPD, Relacionamento Clientes e Recargas 

embarcadas, Coordenadores 

o  Uso dos seguintes EPIs: 

▪ Máscaras de tecido, com fornecimento de 4 por funcionário, que ficam 

responsáveis por sua higienização. 

o Higiene das mãos com álcool gel 70% em caso de atendimento presencial ou a qualquer 

momento necessário. 

o Desinfecção com álcool líquido 70%, pela equipe de limpeza, das mesas a cada 4 horas. 

• Público Usuário 

o Usuários em compra, cadastro e outros atendimentos 

▪ Disponibilizar dispenser de álcool gel 70% antes da entrada no salão de 

atendimento. 

▪ Marcações de posicionamento definidas por cores por tipo de atendimento a cada 

1,5m a partir da entrada do salão. (Sugestão: Verde – Compra de Créditos, Azul 

– Pós-Venda, Vermelho – Cadastro) – Desenho a giz já realizado no local. 

▪ Setas indicadoras de fluxo, principalmente para a saída após a compra de créditos 

• Fornecedores e Transporte de Valores 

o Exigência no uso dos seguintes EPIs 

▪ Máscaras de tecido, com fornecimento de 4 por funcionário, que ficam 

responsáveis por sua higienização 

▪ Acesso pelos fundos do prédio 

▪ Higiene das mãos com álcool gel 70% pelo chefe de equipe antes de cada coleta 

• Vigilância 

o Exigência no uso dos seguintes EPIs 
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▪ Máscaras de tecido, com fornecimento de 4 por funcionário, que ficam 

responsáveis por sua higienização 

▪ Higiene das mãos com álcool gel 70% sempre que houver contato com qualquer 

material de uso compartilhado (arma, livros, etc.) 

 

 

Para o ambiente externo a Sede, foi realizada marcações de posicionamento por distância de 1,5m 

para os três atendimentos principais ao público, Venda, Cadastro e Pós Venda nas mesmas cores 

conforme divisão interna acima sugerida para no mínimo 50 pontos por fila. Segue, nas Figuras 8 a 13, 

registros da marcação já realizada bem como placas já fixadas no local. 

 

Figura 8 - Marcação já aplicada a estrutura de venda de créditos para cartão transporte A 
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Figura 9 - Marcação já aplicada a estrutura de venda de créditos para cartão transporte B 
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Figura 10 - Marcação já aplicada a estrutura de venda de créditos para cartão transporte C 
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Figura 11 - Marcação já aplicada a estrutura de venda de créditos para cartão transporte D 
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Figura 12 - Marcação já aplicada a estrutura de venda de créditos para cartão transporte E 
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Figura 13 - Exemplo de placas para organização de filas A 

9. TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO (COTISA) 

 

A limpeza dos terminais é realizada pela equipe da COTISA, considerando: 

• Lavação de plataformas dos terminais com periodicidade semanal, a noite com terminal fechado, 

utilizando YELLOW PINE, detergente desengraxante da Spartan, formulado com óleo de pinho; 

• Lavação e higienização dos banheiros com periodicidade diária com Yellow Pine, água sanitária 

e desinfetante, a noite com terminal fechado; 

• Limpeza diária de manutenção com água sanitária e desinfetante dos sanitários dos terminais, 

com periodicidade a cada 2 horas, em caso de necessidade é antecipada, visando manter em 

estado de uso; 

• Limpeza diária de bancos, lixeiras, quadros e outros elementos com emprego de desinfetante e 

água sanitária. 

 

Além da limpeza, será realizada desinfecção química diariamente, durante o período noturno após 

finalizada a operação, por empresa especializada, conforme descrito no Anexo A.  
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Em acréscimo, já constam instalados, disponíveis e operantes equipamentos para higiene das mãos 

para o público em geral, como dispensers de álcool gel 70%, água e sabão e papel toalha, conforme os 

registros das Figuras 15 e 16, respectivamente. 

 

Figura 14 - Exemplo dos dispenser de álcool para higienização, distribuidor em diversos pontos pelos terminais 
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Figura 15 - Estruturas oferecidas em todos os terminais, em cada plataforma, para higienização do público em 
geral, além dos banheiros já oferecidos, com torneiras, álcool e papel descartável. 
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Os terminais e bilheterias estão com marcações para controle de filas, distância de segurança e outras 

aplicáveis ao tema. Estas marcações já foram realizadas nos terminais de integração e são demonstradas 

na Figura 17. 

 

 

Figura 16 - Exemplo da marcação de box para organização das filas de embarque nos ônibus 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis, 

SETUF, determina a aplicação deste plano sanitário a todas as suas empresas associadas e fornecedores 

que tenham contato com as equipes operacionais e passageiros durante a execução do transporte coletivo 

urbano e processos relacionados, com foco em garantir a segurança de funcionários e passageiros para 

retorno das atividades operacionais e reforçando sua preocupação com a disseminação da COVID-19. 

 

Por meio destas definições, orientações e atividades de conscientização, estrutura e aplicação de 

insumos e boas práticas, sempre com embasamento nas normas sanitárias vigentes e aplicáveis ao 

transporte coletivo, o SETUF busca garantir a possibilidade de retomada do direito de ir e vir a milhares 

de pessoas, porém, de forma controlada e responsável, com uso de um transporte coletivo devidamente 

adequado a nossa atual realidade de convivência com a pandemia da COVID-19.  
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ANEXO A 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA DO FORNECEDOR 

CONTRATADO – TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 
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