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PROPOSTAS PARA ABERTURA GRADUAL DA ECONÔMIA  

PÓS ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID-19  

 

Atendendo o oficio circular nº10/2020 – GS/SEDECTI DE 

04/05/2020 temos a informar que a COSAMA em conformidade com o inciso 

VIII do Artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020 vem 

desempenhando sua atividade normalmente, visto que presta serviço 

essencial para a população, garantindo o fornecimento de água potável 

durante o período de enfrentamento da Pandemia – COVID-19. 

 

A COSAMA, durante este período vem atendendo 14 Municípios de:  

Alvarães, Autazes, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da 

Várzea, Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, 

São Paulo de Olivença, Tabatinga, e cumprindo as medidas e recomendações 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde OMS, e demais Decretos 

Estaduais e Municipais de enfrentamento.  

 

RECOMENDAÇÕES  

 Uso obrigatório de máscara dos funcionários e clientes nas Agências 
e Sede, com distribuição para os clientes que não estiverem de 
máscara; 
 
 

 Manutenção dos funcionários que compõem o grupo de risco 

trabalhando em home office até a normalização, com previsão de 

retorno somente a partir do mês de junho do ano corrente. 

 

 Construção e Recuperação da Estrutura da ETA de Benjamin 

Constant que apresenta comprometimento na base estrutura 

podendo entrar em colapso a qualquer momento e interrompendo 

a prestação de serviço entre outros dando em seu entorno. 
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PROPOSTAS  

 Disponibilização de álcool em gel colocado em local acessível com 
área informativa orientando sobre a necessidade de higienizar as 
mãos; 

 

 Criação de escalas de trabalho com horários alternativos 
diminuindo a concentração de funcionários na mesma jornada de 
trabalho; 

 

 Retorno dos funcionários que estão em Home office definido da 
seguinte forma: 

 

1) 21/05/2020 - Grupo 1 Funcionários que estão NÃO compõem 
o grupo de risco;  
 

2) 01/07/2020 - Grupo 2 – Funcionários que compõem o grupo 
de risco. 

 

 Disposição dos assentos da sala de espera das Agencias e Sede 
com distância de no mínimo 1metro; 
 

 Escala de uso da copa para refeições e restrição na forma do uso, 
diminuindo o fluxo e pessoas. 

 

 Criação de senha de atendimento estabelecendo horário e limite 
de atendimento diário, evitando aglomeração. 

 

 Uso de aplicativo entre outros meios de comunicação digital para 
atendimento ao público diminuindo o atendimento presencial.  

 

 Uso de termômetro infravermelho monitorando a temperatura dos 
funcionários e clientes. 

 

 Intensificar a limpeza e sanitização das Agências e Sede, 
redobrando os cuidados necessários. 

 

 Higienizar as estações de trabalho dos funcionários, espaço de 
atendimento ao público, desinfecção das ferramentas, maçanetas 
de portas e demais superfícies constantemente. 

 

 Higienização de mesas, ferramentas e objetos que o consumidor 
tenha tocado, antes de iniciar o próximo atendimento. 
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 Criação de informativos e marcações no chão sinalizando a área 
do consumidor e a distância que necessita ser tomada. 

 

 Em conformidade ao cumprimento da Lei Estadual nº 5.145 de 26 
de março de 2020, a Companhia estará negociações e 
parcelando os débitos das faturas referente ao período de 
enfrentamento do COVID -19 após a normalização das 
atividades econômicas.  

 

 Instalação de 48 Lavatórios de Mãos Públicos colocados em 
áreas estratégicas e de maior circulação de pessoas nos 14 
Municípios atendidos pela Companhia, possibilitando a 
higienização das mãos, enquanto medida prevenção ao COVID-
19.  O quantitativo dos lavatórios distribuídos por Município será 
de acordo com a demanda local.  

 
CONSIDERAÇÕES 
 
A COSAMA vem adotando inúmeras medidas preventivas para 

garantir o fornecimento de água potável evitando o contágio e avanço do 

COVID-19, entretanto, a Companhia que atua na área de Saneamento Básico, 

sendo um dos pilares preventivos da Saúde Pública e precisa de 

investimentos para avançar na Recuperação, Modernização e Expansão de 

sua rede de Tratamento e Abastecimento de Água, ampliando seu 

atendimento para a população que não tem acesso a água encanada e ou 

potável.   

Atualmente, os Projetos de Recuperação, Modernização e Expansão 

do Sistema de Abastecimento de Água estão em fase final de detalhamento 

junto a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Região Metropolitana – 

SEINFRA, e serão custeados através de Recurso Público e Financiamentos 

de Organização Internacional, sendo crucial que os mesmos sejam 

preservados na Agenda de Governo, no exercício de 2020 e priorizados em 

virtude de seus impactos sanitários e sociais.                

 

        ARMANDO SILVA DO VALLE 

                     Presidente 
 

 


