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DECRETO N° 243/2021 

Data: 19/10/2021 

 

SÚMULA: Dispõe sobre novas medidas para o 

enfrentamento da emergência em Saúde Pública relativo 

Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 

 

O Prefeito do Município de Lindoeste, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, 

dando cumprimento ao art. 48 V da Lei Orgânica Municipal e; 

CONSIDERANDO que a gravidade da emergência causada pela pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) exige das autoridades municipais a adoção de todas as medidas 

possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema 

Único de Saúde, bem como para a contenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 

de forma a atuar em prol da saúde pública;  

CONSIDERANDO deliberação do Centro de Operações de Emergências - COE para o 

enfrentamento do novo Coronavírus na cidade de Lindoeste, em reunião realizada em 19/10/2021. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Estão autorizados a funcionar os estabelecimentos comerciais, industriais e de 

serviços em geral, desde que obedecidas as normas definidas neste Decreto e demais normas 

sanitárias vigentes. 

Parágrafo único - Para efeito deste artigo, será considerado apenas o CNAE – Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas, de atividade econômica principal, bem como o horário de 

funcionamento constante no respectivo Alvará de Funcionamento. 

Art. 2º - É obrigatório o uso de máscaras faciais para acesso a quaisquer estabelecimentos, 

por clientes e colaboradores. 

Art. 3º - Os estabelecimentos de que trata o Art. 1º, deste Decreto, deverão atender com 

restrição de público à 70% de sua capacidade de lotação, conforme seus alvarás de funcionamento, 

evitando aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento, adotando medidas de controle de 

acesso na entrada. 

Art. 4º - Deverá ser disponibilizado para seus clientes e colaboradores álcool gel 70% para 

desinfecção das mãos, na entrada e saída dos locais de atendimento. 

Parágrafo único - Realizar a desinfecção com álcool 70%, solução clorada (0,5% a 1%) ou 

sanitizante adequado, segundo recomendações da ANVISA, de cestas, carrinhos ou similares das 

superfícies de grande contato, tais como: corrimão, banheiros, maçanetas, terminais de pagamento, 

elevadores, puxadores, geladeiras, bancadas, cadeiras, macas, poltronas/sofás, dentre outros 

conforme especificidades do estabelecimento. Proceder a limpeza com pano ou toalha limpos, sendo 

estes de uso único, devendo ser higienizados para a próxima utilização ou utilizar material 

descartável (papel toalha, toalha de papel, pano multiuso). 
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Art. 5º - Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e 

funcionários, sendo permitido aos funcionários copos ou canecas não descartáveis somente para uso 

individual. 

Art. 6º - Os ambientes deverão permanecer com as portas e janelas abertas a fim de manter a 

ventilação, sendo que os locais que possuem sistema de ar condicionado deverão manter os 

componentes limpos, de forma a evitar a propagação de agentes nocivos. 

Art. 7º - Os serviços deverão ser pagos preferencialmente por cartão de crédito ou 

transferência bancária, evitando-se o uso de cédulas de dinheiro. As máquinas de cartão deverão ser 

higienizadas pelo funcionário do caixa sempre após cada uso. 

Art. 8º - Recomenda-se que os estabelecimentos com atendimento presencial, façam a 

aferição da temperatura corporal dos clientes ao adentrar no local. 

Art. 9º - Os clientes que apresentarem quaisquer dos seguintes sintomas: febre, tosse, 

congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo e dor de 

cabeça, recomenda-se que seja orientado a entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde 

no telefone: (45) 3237-1888.  

Art. 10 - Os estabelecimentos que realizam atendimento presencial, deverão sinalizar o piso 

no direcionamento das filas, utilizando para essa finalidade, fita, giz, cones, entre outros materiais, 

de modo a manter a distância de dois metros entre os consumidores, bem como sinalizar o piso em 

frente aos balcões de atendimento e em frente aos “caixas” considerando pelo menos um metro entre 

os clientes e funcionários. 

Art. 11 Ficam os espaços públicos municipais abertos para realização de atividades físicas 

individuais ao ar livre, devendo ser observadas distanciamento mínimo de 01 (um) metro entre as 

pessoas e uso obrigatório de máscaras. 

Art. 12 – Festas comunitárias, casamentos, formaturas e aniversários, clubes, cursos 

presenciais, cultos religiosos e demais eventos fechados, poderão ser realizados com 70% (setenta 

por cento) de lotação do estabelecimento, devendo ser observadas todas as regras de higiene e 

segurança emanadas pela Saúde Pública; 

 Art. 13 - Fica autorizada a prática de atividades futebolísticas no Município inclusive no 

Ginásio de Esportes Municipal, desde que observadas exigências da área de saúde Municipal, bem 

como, cuja capacidade máxima de lotação seja de no máximo de 70% previsto para o local. 

 § 1º – Os participantes dos eventos de que trata este Artigo e o Artigo 12, deverão fazer uso 

de máscara e da utilização de álcool 70%, solução clorada (0,5% a 1%) ou sanitizante adequado, 

para desinfecção do local. 

§ 2º - Permanece proibida a realização presencial dos evento, de qualquer tipo, que possuam 

uma ou mais das seguintes características: 

I – Eventos dançantes ou de outra modalidade de interação que demandem contato físico 

entre os participantes; 

II – Eventos com duração superior a 6 horas; 
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III – Eventos realizados em locais não autorizados para esse fim; 

IV – Eventos em local fechado que não possua sistema de climatização/ventilação com 

renovação do ar; e 

V – Eventos que não atendam os critérios previstos nesta legislação  e demais nomativas 

vigentes. 

§ 3º - A participação em eventos com espaços fechados será obrigatório apresentar o 

comprovante de vacinação (1ª e 2ª doses) do COVID-19 pelos participantes. 

§ 4º - Todos os eventos deverão respetitar as nomas sanitárias vigentes. 

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor à partir de sua públicação, com vigência à partir das 

00:01 do dia 20/10/2021, até às 00:00 horas do dia .30/11/2021, podendo ser modificado a qualquer 

momento ou prorrogado. 

Lindoeste PR, 19 de outubro de 2021. 
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