Epidemia da COVID-19 em Salvador
Atos legais, trabalho remoto e Auxílio Emergencial

Atos legais promulgados pelo município de Salvador
Um aspecto importante para análise da situação da pandemia da
COVID-19 é a implementação de medidas de distanciamento social e a
adesão da população a essas medidas.

Em 16 de março, o estado da Bahia promulgou seus primeiros
decretos. O Decreto nº 19.529 regulamentou um conjunto de medidas
temporárias de restrição de circulação e funcionamento de
estabelecimentos, salientando a necessidade de isolamento social e
quarentena como formas de evitar o contagio pelo vírus (BAHIA, 2020).

A prefeitura de Salvador editou 125 decretos e leis no período de
12/03/2020 a 05/08/2020, a maioria relacionada a restrição de atividades e
crédito.

A grande maioria dos decretos (cerca de 85%) referiu-se à restrição de atividades e
créditos

No inicio da pandemia (março e abril), a maioria dos decretos implementavam medidas de
restrição de atividades. Nos meses subsequentes, destacam-se as medidas de proteção
social, relacionados a créditos .

Trabalho remoto
Segundo dados da PNAD-COVID-19, na primeira semana de Julho
de 2020, haviam 8,3 milhões de brasileiros trabalhando de forma
remota em todo o país. Na cidade de Salvador eram cerca de 150 mil
pessoas em sistema de home office/teletrabalho até o início de agosto
(IBGE).

Um panorama dos trabalhadores em home office em Salvador é
apresentando nos gráficos a seguir.
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Auxílio Emergencial
O
auxilio
emergencial
é
um
benefício
financeiro
destinado
aos trabalhadores
informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por
objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela
pandemia do Coronavírus - COVID -19. O benefício no valor de R$ 600,00 será pago por três meses,
para até duas pessoas da mesma família.Para as famílias em que a mulher seja a única responsável
pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1.200,00. Quem recebe Bolsa Família
poderá receber o Auxílio Emergencial, desde que seja mais vantajoso. Neste período o Bolsa
Família ficará suspenso (Caixa Econômica).

No primeiro trimestre de 2020, Salvador era a capital brasileira com a maior taxa de desocupação.
Cerca de 17,5% da população acima de 14 anos estava desempregada e em busca de recolocação
profissional.

Mais de 1 milhão de pessoas pediram o auxílio emergencial do governo federal na cidade de
Salvador.

A grande maioria dos beneficiários
de auxilio emergencial em Salvador
recebiam menos que 1 salário
mínimo (29,37%) e entre 1 e 2
salários mínimos 52%).
Entre os que se encontravam com
rendimento menor que 1 salário
mínimo, 73,9%
recebiam o
benefício, seguido de 45,39% entre
os que recebiam entre 1 a 2
salários mínimos.

Percentual de beneficiários do auxilio emergencial por faixa de renda – Salvador,
junho 2020
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