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DECRETO Nº 117/2020  
Data:16/07/2020. 

 

SÚMULA: Estabelece novas medidas para proteção da 

população no combate ao COVID-19 em Lindoeste e da 

outras providências. 

 

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

legais, e dando cumprimento ao art. 48 V da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o 

disposto na Lei Federal 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto Federal 10.282, de 20 

de março de 2020; e 

 

 CONSIDERANDO, o Decreto Legislativo nº 06 de 2020, que reconhece, para os fins 

do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública no Brasil;  

 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19) da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 

CONSIDERANDO, a Portaria 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO, o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, o qual dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19; 

 

 CONSIDERANDO a Resolução SESA/PR nº 632/2020, de 05 de maio de 2020, que 

dispõe sobre medidas complementares de controle sanitário a serem adotadas para o 

enfrentamento da COVID-19, bem como o disposto na Resolução SESA/PR nº 734/2020, 

de 21 de maio de 2020; e 

 

CONSIDERANDO que o decreto Estadual 4942 não foi prorrogado pelo governo 

Estadual. 

 

CONSIDERANDO que o município de Lindoeste, não possui nenhum caso de óbito 

durante toda a pandemia; 

 

CONSIDERANDO que durante este periodo pandemico possuimos somente 17 

(dezessete) casos confirmado da COVID-19; 
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CONSIDERANDO a colaboração de todo o comércio durante o periodo restritivo, 

mantendo-se fechado, conforme determinado pelos entes municipal e estadual; 

 

CONSIDERANDO que o comercio necessita retornar suas atividades, tendo em 

vista o vital e primordial alancamento da economia municipal; 

 

 CONSIDERANDO as recomendações pelo Centro de Operações de Emergências -

COE para o enfrentamento do novo Coronavírus na cidade de Lindoeste, em reunião 

realizada em 15/07/2020: 

 

D E C R E T A 

 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS 

 

Art. 1º - Fica Estabelecido no âmbito da Administração Direta do Município de 

Lindoeste, Paraná, novas medidas para proteção da população e enfrentamento do 

COVID-19, tendo como premissas: 

 

I - limitar a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias entre 

contatos próximos e profissionais expostos aos riscos de infecção, prevenindo eventos de 

amplificação de transmissão; 

 

II - identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente, fornecendo atendimento 

adequado às pessoas infectadas; 

 
III - comunicar informações críticas sobre riscos e eventos à sociedade e combater a 

desinformação; 

 
IV - organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado atendimento da 

população na rede de saúde; 

 
V – definir medidas sanitárias e de controle para o funcionamento de atividades 

econômicas e à população local visando minimizar o enfrentamento da COVID-19 em 

Lindoeste PR 

 

Art. 2º - Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa a COVID-19 

poderão ser adotadas as seguintes medidas: 
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I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - exames médicos; 

IV - testes laboratoriais; 

V - coleta de amostras clínicas; 

VI - vacinação e outras medidas profiláticas; 

VII - tratamentos médicos específicos; 

VIII - estudos ou investigação epidemiológica; 

IX - tele trabalho aos servidores públicos; 

X - demais medidas previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Art. 3º - Estão autorizados a funcionar os estabelecimentos que atuem nos 

seguintes segmentos, desde que obedecidas as restrições gerais e específicas de cada 

qual: 

 

I – Serviços de assistência à saúde em geral e afins: são considerados de primeira 

necessidade para a população e saúde pública, compreendendo a atividade médica, 

odontológica, clínicas de diagnóstico, hemocentros, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional e psicologia, devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias 

preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

 

a) Os atendimentos deverão ser organizados visando evitar aglomeração em salas de 

espera, devendo sua ocupação manter o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre 

as pessoas; 

b) Os atendimentos devem ser individualizados; 

c) deverão higienizar frequentemente as mesas, cadeiras, balcões e máquinas de 

pagamento; 

d)  disponibilizar álcool em gel e/ou local para lavar as mãos com água e sabão aos 

seus clientes; 

e)  divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; e 

f)  controlar o número mínimo permitido de clientes dentro do estabelecimento. 

 

II  Farmácias, incluindo as de manipulação de fórmulas, devendo ser observadas, 

além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes 

medidas: 
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a) Priorizar o serviço de tele-entrega e realizar atendimento remoto para orientar 

adequadamente os pacientes; 

b) Divulgar instruções de descarte adequado e identificação de lixeira específica para 

lenços e outros descartáveis potencialmente contaminados por usuários durante o 

atendimento; 

c) Manter sinalização, faixas, adesivos, barreiras de proteção, para manutenção do 

distanciamento social. 

d)  disponibilizar álcool em gel e/ou local para lavar as mãos com água e sabão aos 

seus clientes; 

e)  divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; e 

f)  controlar o número mínimo permitido de clientes dentro do estabelecimento. 

 

III - Serviços postais, observando as regras de restrição de público conforme § 2º 

deste artigo, devendo obedecer todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em 

geral. 

 
IV - Transporte e entrega de cargas em geral, devendo obedecer todas as medidas 

sanitárias preconizadas ao comércio em geral. 

 
V - Distribuidores de gás, devendo obedecer todas as medidas sanitárias 

preconizadas ao comércio em geral. 

 
VI - lojas de vendas de água mineral, observando as regras de restrição de público 

conforme § 2º deste artigo, devendo obedecer todas as medidas sanitárias preconizadas 

ao comércio em geral. 

 
VII – clínicas veterinárias e estabelecimentos de vendas de produtos para 

animais: estão compreendidos neste grupo de serviços inerentes à saúde dos animais, os 

estabelecimentos que realizam banho e tosa com horário agendado (leva e traz o animal), 

assim como os serviços veterinários e produtos voltados para alimentação e outros 

cuidados com os animais, devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias 

preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) Evitar o contato direto entre o tutor do animal e o funcionário que estará 

buscando e levando o mesmo (o tutor deverá colocar o animal na caixa de transporte e 

retirá-lo no retorno); 

b) Os estabelecimentos deverão realizar a higienização das bancadas, caixas de 

transporte, gaiolas, veículo de transporte, salas de banho, entre outros específicos para a 

atividade; 

c) os estabelecimentos com atendimento comercial, deverão observar as regras de 

restrição de público conforme § 2º deste artigo. 
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VIII – Profissionais liberais e salões: incluem-se nesta categoria todos aqueles que 

atuam como cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, podólogo, depiladora, esteticista, 

maquiador, estúdios de tatuagens e congêneres, devendo ser observadas, além de todas 

as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) Os profissionais deverão utilizar luvas e trocá-las a cada cliente, com prévia 

lavagem das mãos, conforme recomendações sanitárias. A utilização de luvas não é 

obrigatória para os cabelereiros e barbeiros; 

b) Os atendimentos devem ser individualizados, com restrição de público conforme 

§ 2º deste artigo. Evitar a permanência em sala de espera, sendo o cliente encaminhado 

diretamente ao ambiente onde será atendido; 

c) O agendamento deve ser realizado de forma não presencial, observando o § 

11º, não devendo atender clientes que estejam acometidos de síndrome gripal ou doença 

contagiosa; 

d) Os profissionais deverão utilizar somente materiais descartáveis; 

e) Recomenda-se além da máscara de proteção individual o uso de escudo facial. 

 

IX – Oficinas mecânicas: estão compreendidos neste grupo as atividades de auto 

elétricas, borracharias, funilarias, fornecedores de peças (autopeças), trocas de óleo, 

oficinas em concessionárias de veículos e/ou motos e consertos de veículos e motos em 

geral, assim como as lojas de bicicletas, devendo ser observadas, além de todas as 

medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a. Como regra para a prestação dos serviços deste grupo, as empresas deverão dar 

preferência à busca e entrega dos bens objeto dos serviços na residência ou comércio de 

seus clientes, de forma a minimizar o fluxo de pessoas no estabelecimento e o 

deslocamento pelos logradouros públicos; 

b. A empresa deverá organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no 

estabelecimento de forma a evitar aglomerações em seu interior; 

c. Caso haja filas na porta do estabelecimento, a obrigação de seu proprietário é 

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 02 (dois) metros uns dos 

outros; 

d. Instruir clientes e funcionários a evitar comunicação desnecessária, apertos de 

mãos, abraços e beijos, de modo a evitar aglomeração de pessoas no interior do 

estabelecimento; 

e. Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, local específico para a 

higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

f. As máquinas de cartões de crédito e/ou computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente; 
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g. Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 

e higienizados; 

h. Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 

toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

i. Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 

(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 

X – Atividades de condicionamento físico: academias, estúdio de pilates, espaços 

destinados aos esportes individuais, estão autorizadas a funcionar em estabelecimentos 

privados e academias privativas, com restrição de público de no máximo 40% (quarenta 

por cento) de sua capacidade, devendo ser observadas, além de todas as medidas 

sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) Aos estabelecimentos com atendimento individualizado, não aplica-se a regra do 

atendimento de 40%; 

b) Elaborar e implementar, de forma individualizada, respeitando as características e o 

porte do estabelecimento, o cronograma de atendimento ao público, mantendo-o 

disponível no local para apresentação aos órgãos fiscalizadores competentes, quando 

solicitado. A ausência deste, em caso de inspeção, incorrerá na paralisação imediata das 

atividades; 

c) Realizar agendamento prévio, de modo a evitar aglomeração de pessoas no interior 

do estabelecimento no mesmo horário, adotando medidas de controle de acesso na 

entrada; 

d) Quando o acesso ao estabelecimento for realizado através de catracas ou leitura 

biométrica, deverá estar liberado, e o controle de acessos alternativo definido por cada 

estabelecimento; 

e) Redimensionar a disponibilização dos equipamentos e aparelhos, considerando o 

distanciamento mínimo de 2 metros entre eles; 

f) Manter os equipamentos e aparelhos em perfeito estado de conservação, com 

revestimentos íntegros, de modo a favorecer a desinfecção; 

g) Obrigatoriamente, os estabelecimentos deverão realizar, entre cada uso, a 

desinfecção dos mobiliários, equipamentos, anilhas, barras, bolas, pesos, perneiras, 

colchonetes, corrimão, maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, puxadores, 

cadeiras, poltronas/sofás, dentre outros; 

h) Suspender o uso de acessórios e materiais de uso coletivo que não favoreçam a 

devida desinfecção, tais como luvas de boxe, protetor de cabeça, cordas, dentre outros; 

i) Proibir a entrada e permanência de crianças até os 12 anos incompletos e idosos; 

j) Disponibilizar equipe de trabalho em quantidade suficiente para proceder com a 

desinfecção dos ambientes, equipamentos e aparelhos, durante todo o horário de 

funcionamento; 
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k) A cada troca de turma, deverá ser realizada a higienização dos banheiros; 

l) Priorizar treinos de curta duração, de modo a permanecer no estabelecimento o 

menor tempo possível; 

m) Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, local específico para a 

higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

n) Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes; e  

o)  É obrigatorio o uso de máscaras pelos clientes e funcionários dos 

estabelecimentos. 

 

XI - Comércio de alimentos: restaurante, pizzaria, lanchonete, confeitaria, padarias e 

afins, devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao 

comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) estão inseridos neste grupo o comércio de bolos, sorveterias, docerias, lojas de 

suplementos alimentares, de produtos naturais, de açaí e de produtos regionais típicos; 

b) deverão observar as regras de restrição de público proporcionais a capacidade 

de público prevista no laudo do corpo de bombeiros / alvará de funcionamento conforme 

tabela abaixo: 

 

Estabelecimentos com 

Capacidade de Público 

Atendimento restrito a: 

Até 50 pessoas 50% 

Até 100 pessoas 40% 

Acima de 100 pessoas 30% 

 

c) horário de funcionamento: atender com restrição de público conforme a tabela da 

alínea b, no horário das 08h00 às 23h00, observando-se o disposto no respectivo Alvará 

de funcionamento. 

d) Evitar aglomeração na frente da empresa. O proprietário é responsável pela 

organização da fila fora do estabelecimento e a orientação do cliente sobre o uso da 

máscara e higiene das mãos; 

e) Sinalizar o piso no direcionamento das filas, utilizando para essa finalidade, fita, giz, 

cones, entre outros materiais, de modo a manter a distância de 2 (dois) metros entre os 

consumidores; 

f) Intensificar os procedimentos de higiene na cozinha; 

g) Dar atenção especial no recolhimento de pratos, talheres e bandejas após o uso, 

adotando medidas de higienização adequadas; 
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h) Designar funcionário na entrada do estabelecimento para disponibilizar álcool gel a 

70% para clientes; 

i) Manter a distância de 2 (dois) metros entre as mesas; 

j) Os estabelecimentos deverão higienizar, entre cada uso, as mesas, cadeiras, 

balcões e máquinas de pagamento; 

k) Não poderão ser compartilhados nas mesas itens como condimentos, temperos, 

dentre outros. 

l) Preferencialmente os estabelecimentos deverão optar pelos serviços de refeição à 

la carte, prato feito ou outro sistema que não exija a manipulação de utensílios de uso 

coletivo (colheres, espátulas, pegadores, conchas e outros similares); 

m) Em caso de uso do sistema de buffet, o estabelecimento deve exigir a desinfecção 

das mãos por parte dos clientes, com álcool gel 70%, uso de máscaras, providenciar 

barreira física/protetor salivar no (s) buffet(s) e substituir todos os utensílios utilizados no 

serviço (colheres, espátulas, pegadores, conchas e outros similares) a cada 30 minutos, 

higienizando-os completamente (incluindo seus cabos), para que retornem ao buffet 

(pratos quentes, frios e doces). Os utensílios utilizados para café, chá e sobremesa devem 

ser de material descartável; 

n) Recomenda-se disponibilizar talheres embalados individualmente. 

 

XII – Atividades profissionais: estão autorizados a funcionar os Cartórios (de 

Registro Civil, de Imóveis, Notas, Protestos e Títulos e Documentos), além dos escritórios 

de advocacia, engenharia, arquitetura, de administradores, economistas, despachantes, 

contadores, corretores de imóveis, que possuam cadastro em Lindoeste, como autônomos 

ou pessoas jurídicas, devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias 

preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) Os cartórios bancárias poderão atender no interior do estabelecimento mediante 

agendamento prévio ou com restrição de público, devendo ser organizadas as filas de 

espera respeitando o mínimo de 02 (dois) metros uns dos outros; 

b) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a 

evitar aglomerações em seu interior. Caso haja filas fora do estabelecimento os clientes 

devem ficar distantes, ao menos, 02 (dois) metros uns dos outros; 

c) Instruir clientes e funcionários a evitar comunicação desnecessária, apertos de 

mãos, abraços e beijos, de modo a evitar aglomeração de pessoas no interior do 

estabelecimento; 

d) Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, local específico para a 

higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

e) As máquinas de cartões de crédito e/ou computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 
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f) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los 

limpos e higienizados; 

g) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 

toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

h) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 

(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 

XIII – Estabelecimentos industriais e de construção civil, devendo ser 

observadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as 

seguintes medidas: 

a) os estabelecimentos com número de funcionários, maior ou igual a 30 (trinta), 

deverão intensificar os cuidados preventivos ao combate a Covid- 19, inclusive no transporte 

de seus colaboradores, realizar escalonamento em horários de refeições, entrada e saída 

de funcionários, observando, no que couber, as orientações contidas neste Decreto; 

b) as empresas e/ou indústrias com mais de 50 (cinquenta) empregados, recomenda-

se que adquiram testes rápidos qualitativos IGG e IGM, para realizar em seus empregados. 

Havendo casos positivos devem ser notificados à Vigilância Epidemiológica do Município. 

 

XIV - Prestadores de serviços autônomos, devendo ser observadas, além de todas as 

medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) clientes: com restrições de público proporcionais a capacidade de público prevista 

no laudo do corpo de bombeiros / alvará de funcionamentos, conforme tabela abaixo; 

 

Estabelecimentos com 

Capacidade de Público 

Atendimento restrito a: 

Até 50 pessoas 50% 

Até 100 pessoas 40% 

Acima de 100 pessoas 30% 

 

b) Para as lojas de roupas, calçados e confecções, no caso de prova de roupas e 

calçados os itens só devem retornar às prateleiras/gôndolas, após 12 horas, considerando 

a permanência do vírus em tecidos e calçados. Em caso de condicionais os mesmos devem 

ser evitados, e caso ocorra, o cliente deve ser orientado a proceder as provas após 12 

horas da retirada dos produtos da loja, e as mesmas só poderão retornar às 

prateleiras/gôndolas após 12 horas do retorno à loja; 

c) Que o total de funcionários de cada organização seja igual ou menor que 06 (seis) 

simultaneamente, incluindo o proprietário, se for o caso. Caso a empresa possua número 
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maior de funcionarios, deverá organizar escalas de trabalho de forma a respeitar o limite 

anteriormente apontado; 

d) No caso de micro e pequeno empresários, e microempreendedores individuais, 

aplica-se a regra de que o número de pessoas no interior do estabelecimento comercial 

deve ser igual ou menor que ao número de funcionários/proprietários que estejam 

atendendo, ou seja (um cliente para cada atendente); 

e) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a 

evitar aglomerações no interior do estabelecimento. Caso houver filas fora do 

estabelecimento os clientes devem ficar distantes 02 (dois) metro uns dos outros e evitar 

comunicação desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos; 

f) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento de forma a 

evitar aglomerações em seu interior; 

g) Manter distância entre os clientes, evitando filas e a proximidade de pessoas no 

interior do estabelecimento, de modo a que seja respeitado o afastamento mínimo de 02 

(dois) metros; 

h) Instruir clientes e funcionários a evitar comunicação desnecessária, apertos de 

mãos, abraços e beijos, de modo a evitar aglomeração de pessoas no interior do 

estabelecimento; 

i) Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, local específico para a 

higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

j) As máquinas de cartões de crédito e/ou computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

k) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 

e higienizados; 

l) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 

toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

m) Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 

60 anos e ou portadores de comorbidades). 

 

XV - Produtos agrícolas, agropecuários e produtos perecíveis: está autorizada a 

comercialização de fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes e mudas, suplementação 

e saúde animal, rações e suas matérias primas, além de insumos agropecuários, 

medicamentos de uso veterinário, vacinas, material genético e produtos agropecuários em 

geral, devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao 

comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) clientes: com restrições de público proporcionais a capacidade de público prevista 

no laudo do corpo de bombeiros / alvará de funcionamentos, conforme tabela abaixo; 
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Estabelecimentos com 

Capacidade de Público 

Atendimento restrito a: 

Até 50 pessoas 50% 

Até 100 pessoas 40% 

Acima de 100 pessoas 30% 

 

XVI - Comércio e serviços de limpeza residencial, comercial ou industrial: estão 

compreendidos também neste grupo as atividades de lava-car e lava-rápido, concedendo-

lhes, inclusive, o mesmo tratamento dado a esses serviços quando instalados em postos 

de combustíveis, devendo obedecer todas as medidas sanitárias preconizadas ao 

comércio em geral. 

 

XVII - Supermercados, mercados, padarias e as lojas de alimentos em geral, 

devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio 

em geral, as seguintes medidas: 

a) Período de funcionamento das 06h00 às 22h00: atender com restrição de público à 

50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de lotação, conforme seus alvarás de 

funcionamento e previsão no § 2º, deste artigo. 

b) será permitida a entrada de somente 1 (uma) pessoa por família; 

c) os estabelecimento poderão funcionar de segunda-feira à domingo, exceto nos 

feriados; 

d) vedado o acesso de crianças até os 12 (doze) anos incompletos, respeitadas as 

excepcionalidades; 

e) deverão ser utilizadas barreiras de proteção para atendimento nos caixas; 

f) recomenda-se que os estabelecimentos priorizem a comercialização de produtos 

por meio de internet, aplicativo, telefone ou outro meio remoto, com entrega em domicílio 

(delivery) ou, ainda, para retirada presencial pelo consumidor com encomenda previa; 

g) Recomenda-se ampliar a prática do auto-serviço de itens perecíveis, como açougue, 

padaria e frios, de modo a evitar as filas nos balcões destas seções; 

h) o controle de acesso deverá utilizar sistemática de senha, com material passível de 

desinfecção durante a troca de usuários, obrigando-se a higienizar os carrinhos e cestas de 

compras, na entrada e saída, na frente do consumidor; 

i) fica vedado o anúncio maciço de promoções ou liquidações de qualquer natureza, a 

fim de não servir como atrativo para a concentração de pessoas; 

 
XVIII - Lojas de conveniências: assim entendidos os estabelecimentos com 

comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, devendo ser observadas, 

além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes 

mailto:pm@lindoeste.pr.gov.br


Município de Lindoeste 
E-mail: pm@lindoeste.pr.gov.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 

CEP 85826-000         -             LINDOESTE             -                  PARANÁ 

CNPJ                                                                                                                80.881.915/0001-92 

 

12 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFÍCIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL- DIOE DO DIA 16/07/2020, EDIÇÃO 920. 

medidas: 

a) Período das 08h às 22h: atender com restrição de público à metade de sua 

capacidade de lotação, conforme seus alvarás de funcionamento e previsão no § 2º, deste 

artigo; 

b) Não poderão manter mesas e cadeiras, ou fornecer produtos para o consumo no 

local do estabelecimento; 

c) recomenda-se que os estabelecimentos priorizem a comercialização de produtos 

por meio de internet, aplicativo, telefone ou outro meio remoto, com entrega em domicílio 

(delivery) ou, ainda, para retirada presencial pelo consumidor com encomenda previa; 

d) os estabelecimentos poderão funcionar de segunda-feira à domingo, exceto nos 

feriados; 

e) será permitida a entrada de somente 1 (uma) pessoa por família; 

f) vedado o acesso de crianças até os 12 (doze) anos incompletos, respeitadas as 

excepcionalidades; 

 

XIX – Postos de comercialização de combustíveis e derivados, devendo ser 

observadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as 

seguintes medidas: 

a) horário de funcionamento das 8h às 22h, observando-se o disposto no respectivo 

Alavrá de Funcionamento; 

b) os estabelecimentos localizados às margens das rodovias que poderão funcionar 

sem restrições de horários; 

c) as lojas de conveniências aplica-se o disposto no inciso XVIII e suas alíneas. 

 

XX – Serviços de food truck, devendo ser observadas, além de todas as medidas 

sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a. funcionamento preferencialmente nas modalidades delivery e drive thru: com 

atendimento das 08h às 22h00 observando-se o disposto no respectivo Alavrá de 

Funcionamento; 

b. Sinalizar o piso no direcionamento das filas, utilizando para essa finalidade, fita, giz, 

cones, entre outros materiais, de modo a manter a distância de 2 (dois) metros entre os 

consumidores; 

c. Dar atenção especial no recolhimento de pratos, talheres e bandejas após o uso, 

adotando medidas de higienização adequadas; 

d. Manter a distância de 2 (dois) metros entre as mesas; 

e. Os estabelecimentos deverão higienizar, entre cada uso, as mesas, cadeiras, 

balcões e máquinas de pagamento; 

f. Não poderão ser compartilhados nas mesas itens como condimentos, temperos, 

dentre outros. 
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XXI - Casas Lotéricas, devendo obedecer todas as medidas sanitárias preconizadas ao 

comércio em geral e ainda: 

a) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a 

evitar aglomerações em seu interior. Caso haja filas fora do estabelecimento os clientes 

devem ficar distantes, ao menos, 02 (dois) metros uns dos outros; 

b) Instruir clientes e funcionários a evitar comunicação desnecessária, apertos de 

mãos, abraços e beijos, de modo a evitar aglomeração de pessoas no interior do 

estabelecimento; 

c) Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, local específico para a 

higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

d) As máquinas de cartões de crédito e/ou computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

e) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los 

limpos e higienizados; 

f) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 

toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

g) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 

(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 

XXII - Bancos, Cooperativas de Crédito e demais Instituições Financeiras, devendo 

ser observadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, 

as seguintes medidas: 

a) atender ao público, preferencialmente em salas de autoatendimento ou por 

agendamento; 

b) disponibilizar álcool gel 70% e intensificar os cuidados de higiene em cada um dos 

terminais de autoatendimento; 

c) o atendimento presencial no ambiente interno das agências deverá ser realizado 

com o uso de barreiras de proteção para atendimento, além das demais medidas sanitárias 

previstas nos artigos 5º e 6º. 

 

XXIII - Atividades religiosas: devendo ser observadas, além de todas as medidas 

sanitárias preconizadas, as seguintes medidas: 

d) promover a higienização completa do local, antes e depois de cada utilização; 

e) manter distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada pessoa, conforme nota 

técnica e protocolos de segurança expedidos pela Organização Mundial de Saúde - OMS e 

Ministério da Saúde; 

f) restringir a 50% (cinquenta por cento) sua capacidade de público; 
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g) recomenda-se a não participação de crianças até os 12 anos incompletos e pessoas 

do grupo de riscos; 

h) cuidados especiais e restrições para celebração da ceia; 

i) promover diversas agendas com horários que não conflitem entre saída e entrada 

dos fiéis no decorrer do dia, para evitar aglomeração de pessoas; 

j) Disponibilizar, na entrada do estabelecimento, local específico para a higienização 

das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete líquido, papel 

toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

k)  É obrigatorio o uso de máscaras pelas pessoas, sacerdotes, pastores e demais 

funcionários dos estabelecimentos; 

 

XXIV– Hotéis, devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas 

ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) restringir em 50% (cinquenta por cento) sua capacidade de hóspedes nas áreas 

comuns, ampliando as medidas preventivas e realizando o controle diário de hóspedes, 

com disponibilização a Vigilância Epidemiológica, se solicitado e ainda: 

b) Manutenção dos serviços autorizadas desde que respeitadas as recomendações 

administrativas do Ministério Público do Trabalho e a Nota Técnica nº 22/2020 da ANVISA; 

c) A hospedagem fica condicionada a que o hóspede apresente documentação que 

ateste o seu bom estado de saúde, especialmente quanto à existência de possíveis 

sintomas de doenças respiratórias; 

d) Aceitação do atestado médico é condicionada à apresentação de sua via original, 

em papel, não se aceitando o envio por qualquer meio digital ou em cópia, e desde que 

tenha sido emitida nas últimas 24 (vinte e quatro) horas; 

e) Os documentos comprobatórios da condição de saúde do hóspede deverão ser 

recebidos e arquivados pelos estabelecimentos de hospedagem e enviados à Secretaria 

Municipal de Saúde no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrada; 

f) Caso de o hóspede apresente qualquer sintoma de doença respiratória no período 

de sua hospedagem, o estabelecimento tem a obrigação de informar à Secretaria 

Municipal de Saúde e iniciar o protocolo para seu isolamento; 

g) Disponibilizar para os hóspede, no hall de entrada local específico para a 

higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

h) As máquinas de cartões de crédito e/ou computadores, corrimões e puxadores de 

ortas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

i) Deverá ser disponibilizado álcool 70% em todos os quartos ocupados; 

j) Os profissionais de serviço de limpeza (camareiras) devem utilizar, além de seus 

uniformes tradicionais, máscaras, toucas, óculos e luvas; 

k) As máscaras devem ser trocadas sempre que ficarem úmidas ou a cada 3 horas; 
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l) Os quartos e/ou habitações ocupadas deverão ser higienizadas todos os dias; 

m) Após o término da higinização das Unidades Habitacionais, é obrigatória a 

desinfecção com álcool 70% dos registros, torneiras, válvulas de descargas, esguichos de 

bidê, controles de ar-condicionados, televisões e maçanetas de portas; 

n) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 

e higienizados; 

l) Manter os banheiros da recepção limpos e higienizados, equipados com sabonete 

líquido, papel toalha em recipientes próprios e lixeiras com acionamento por pedal; 

m) O estabelecimento deve seguir todas as medidas adotadas pelos serviços de 

alimentação descritos neste plano; 

n) Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 

60 anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento; 

o) Fica proibida a exposição de jornais, revistas e cardápios para os clientes, com 

exceção de folderes de interesse da saúde pública, de distribuição gratuita e uso individual; 

 

XXV - Confecções, calcados, móveis, armarinhos, devendo ser observadas, além de 

todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) Que o total de funcionários de cada organização seja igual ou menor que 06 (seis) 

simultaneamente, incluindo o proprietário, se for o caso. Caso a empresa possua número 

maior de funcionarios, deverá organizar escalas de trabalho de forma a respeitar o limite 

anteriormente apontado. 

b) No caso de micro e pequeno empresários, e microempreendedores individuais, 

aplica-se a regra de que o número de pessoas no interior do estabelecimento comercial 

deve ser igual ou menor que ao número de funcionários/proprietários que estejam 

atendendo, ou seja (um cliente para cada atendente). 

c) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a 

evitar aglomerações no interior do estabelecimento. Caso houver filas fora do 

estabelecimento os clientes devem ficar distantes 02 (dois) metros uns dos outros e evitar 

comunicação desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos; 

d) Manter distância entre os clientes, evitando filas e a proximidade de pessoas no 

interior do estabelecimento, de modo a que seja respeitado o afastamento mínimo de 01 

(um) metro; 

e) Caso haja filas na porta do estabelecimento, a obrigação de seu proprietário é 

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 02 (dois) metros uns dos 

outros. 

f) Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, local específico para a 

higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

g) As máquinas de cartões de crédito e/ou computadores, corrimões e puxadores de 
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portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

h) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 

e higienizados; 

i) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 

toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

j) Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 

60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 

XXVI – Transporte de táxi, permitido o transporte de passageiros desde que adotadas 

todas as medidas de precaução para evitar contaminação dos passageiros, sendo 

obrigatória a disponibilização de álcool em gel no interior do veículo. 

 

XXVII - Papelarias, casa de embalagens, relojoaria, joalherias, óticas, venda de 

perfumes, bijouterias, chaveiros e outros similares, devendo ser observadas, além de 

todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas: 

a) Seja respeitado o número de 01 (um) cliente para cada pessoa em atendimento, 

devendo ainda respeitar a distância mínima de 02 (dois) metros de distância uns dos 

outros; 

b) Manter distância entre os clientes, evitando filas e a proximidade de pessoas no 

interior do estabelecimento, de modo a que seja respeitado o afastamento mínimo de 01 

(um) metros; 

c) Caso haja filas na porta do estabelecimento, a obrigação de seu proprietário é 

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 02 (dois) metros uns dos 

outros. 

d) Instruir clientes e funcionários a evitar comunicação desnecessária, apertos de 

mãos, abraços e beijos, de modo a evitar aglomeração de pessoas no interior do 

estabelecimento; 

e) Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, local específico para a 

higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

f) As máquinas de cartões de crédito e/ou computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

g) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 

e higienizados; 

h) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 

toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

i) Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 

60 anos e/ou portadores de comorbidades). 
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XXVIII - Serviços funerários, Seguindo instruções do Ministério da Saúde a Nota Técnica 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, durante o período de isolamento, os velórios e 

funerais cujos óbitos tenham sido por pacientes confirmados ou suspeitos da COVID-19, 

ou não, serão restritos aos familiares até segundo grau com aglomeração de no máximo 

20 (vinte) pessoas, limitado a no máximo 03 (três) horas de duração, enquanto perdurar a 

situação de emergência decretada por causa da Pandemia do COVID-19, e ainda: 

a) Caso haja confirmação ou suspeita de que a causa mortis seja a infecção pelo 

coronavirus, a urna funerária deverá ser mantida fechada durante todo o velório e funeral e 

deverá ser evitado qualquer contato (toque/beijo) com o corpo em qualquer momento post-

mortem; 

b) Caso o óbito seja por morte natural, acidente, ou outra causa mortis que não seja a 

infecção pelo novo Coronavirus, ou outra doença cuja a qual não seja recomendada a 

manutenção da urna fechada, esta poderá ser aberta; 

c) Utilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para higienização das 

mãos durante todo o velório; 

d) A urna funerária deverá ser colocada em local aberto ou ventilado; 

e) Evitar especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco 

para agravamento da COVID-19: idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, 

portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos; 

f) Não permitir a presença de pessoas com sintomas de doenças respiratórias, 

observando a legislação referente a quarentena e internação compulsória no âmbito da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pela COVID-19. Caso 

seja imprescindível, elas devem usar máscara cirúrgica comum, permanecer o mínimo 

possível no local e não manter o contato físico com os demais; 

g) Não deverá ser disponibilizada alimentação; 

h) O fornecimento de bebidas deverá observar medidas de não compartilhamento de 

copos e/ou recipientes; 

i) A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 

respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre os presentes, bem como 

outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória; 

j) Os falecidos devido à COVID-19 podem ser sepultados ou cremados. 

 

§ 1º - É obrigatório o uso de máscaras faciais para acesso a quaisquer 

estabelecimentos, por clientes e colaboradores. 

 

§ 2º - Os estabelecimentos dispostos nos incisos II, VIII, IX, X, XVI, XXIII e XXIV, 

deverão atender com restrição de público à metade 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. 

mailto:pm@lindoeste.pr.gov.br


Município de Lindoeste 
E-mail: pm@lindoeste.pr.gov.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 

CEP 85826-000         -             LINDOESTE             -                  PARANÁ 

CNPJ                                                                                                                80.881.915/0001-92 

 

18 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFÍCIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL- DIOE DO DIA 16/07/2020, EDIÇÃO 920. 

 

§ 3º - Os estabelecimentos deverão realizar diariamente a limpeza e desinfecção com 

Hipoclorito de Sódio (água sanitária) a 1% da área externa do estabelecimento e calçadas. 

 

§ 4º - Os estabelecimentos deverão disponibilizar para seus clientes e 

colaboradores álcool gel 70% para desinfecção das mãos, na entrada e saída dos locais 

de atendimento. 

 

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

sanitizante adequado, segundo recomendações da ANVISA, 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). 

 

§ 6º - Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, 

devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 

dispensador de água para copos. 

 

§ 7º - Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e 

funcionários, sendo permitido aos funcionários copos ou canecas não descartáveis 

somente para uso individual. 

 

§ 8º - 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. 

 

§ 9º - 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. 

 

§ 10 - Recomenda-se que os estabelecimentos com atendimento presencial, façam 

a aferição da temperatura corporal dos clientes ao adentrar no local, preferencialmente 

através de termômetro digital infravermelho ou similar. 

 

§ 11 - 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 
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dor de cabeça, recomenda-se que seja orientado a entrar em contato com a Secretaria 

Municipal de Saúde no telefone: (45) 3237-1888.  

 

§ 12 - Os estabelecimentos devem destacar informações na entrada quanto aos 

sintomas da COVID-19, formas de contágio, higienização e orientações quanto a etiqueta 

respiratória. 

 

§ 13 - Os estabelecimentos deverão destacar informação aos consumidores para que 

os mesmos evitem tocar nos produtos que não serão comprados. 

 

§ 14 - 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. 

 

§ 15 - Os estabelecimentos deverão realizar a higienização de cestas, carrinhos ou 

similares utilizados para acondicionamento de produtos, após cada uso, com álcool 70% 

ou outro sanitizante adequado, segundo recomendações da ANVISA. 

 

§ 16 - Todos os estabelecimentos que dispuserem de brinquedotecas, espaços kids, 

playgrounds e salas de jogos, deverão isolá-los a fim de impedir acesso de crianças aos 

espaços. 

 

§ 17 - Todos os estabelecimentos autorizados a abertura para o público presencial, 

deverão designar funcionário para controle de acesso dos consumidores, fazendo cumprir 

as medidas preventivas para controle da pandemia. 

 

§ 18 - 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. 4º Ficam os espaços públicos municipais abertos para realização de atividades 

físicas individuais, a serem praticadas em espaços públicos ao ar livre, devendo ser 

observadas as seguintes medidas: 

 

I - Devem ser mantidos pelo menos 2 metros de distância entre um praticante e outro 

durante a atividade; 
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II - Fica proibida a aglomeração de pessoas quando das práticas de atividades físicas 

individuais em espaços públicos ao ar livre; 

 
 

III – O uso de máscara de proteção individual é obrigatório; 

 

IV – Os parques infantis, equipamentos de calistenia e academias ao ar livre, ficarão 

interditados. 

 

CAPÍTULO II 

ATIVIDADES PROIBIDAS 

 

Art. 5º - Ficam proibidos ao funcionamento os seguintes estabelecimentos: 

 

I – Academias ao ar livre;  

II - Casas noturnas, boates e congêneres; 

III– Festas de qualquer natureza (baladas, casamentos, formaturas, aniversários e demais 

confraternizações); 

IV -Clubes, jogos e competições esportivas; 

V - Cursos presenciais; 

 

CAPÍTULO III 

DAS RECOMENDAÇÕES AS EMPRESAS E SEUS COLABORADORES 

 

Art. 6º - As empresas deverão adotar em relação aos seus colaboradores: 

 

I - Recomendar aos colaboradores para que sejam evitados deslocamentos ao 

trabalho por meio de qualquer alternativa de transporte que permita a aglomeração de 

pessoas, flexibilizando os horários de entrada e saída; 

 

II - Qualquer que seja o meio de transporte, o colaborador deverá fazer a higienização 

completa das mãos ao adentrar no estabelecimento; 

 
III - Implementar pausas na rotina de trabalho para que os trabalhadores realizem a 

higienização das mãos; 

 

IV – Os empregadores deverão fornecer máscaras faciais, as quais deverão ser 

utilizadas também no deslocamento casa-trabalho/trabalho-casa, bem como outros EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual), conforme preconizado, orientando quanto a forma 
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correta de uso; 

V - O recebimento de materiais, mercadorias, insumos e matéria-prima, deve ser 

realizado em horários específicos, evitando o contato direto entre os colaboradores e 

entregadores. Ao final do recebimento, as embalagens primárias (caixas, sacolas, etc.) 

deverão ser descartadas e todos os produtos higienizados, para então serem 

acondicionados no interior do estabelecimento; 

 

VI - Os colaboradores 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, deverá ser orientado a entrar em contato com a Secretaria Municipal 

de Saúde no telefone: (45) 3237-1888; 

 

VII – Recomenda-se aos empregadores que sejam instaladas divisórias entre as 

estações de trabalho dos colaboradores, e nos balcões e mesas de atendimento aos 

clientes; 

 

VIII - Recomenda-se que seja realizada a aferição da temperatura corporal dos 

colaboradores no início e final de expediente, preferencialmente através de termômetro 

digital infravermelho ou similar. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS RECOMENDAÇÕES AOS CLIENTES 

 

Art. 7º - Os clientes deverão adotar as seguintes medidas: 

 

I – Usar máscara e realizar a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar 

balcões de atendimento e “caixas”; 

 

III - Evitar: conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e 

boca, durante sua permanência no interior do estabelecimento; 

 

IV - Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá- lo 

imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço 

descartável cobrir o nariz e boca com o braço flexionado; 

 

V - Caso adquirir algum produto, ao chegar em casa, proceder a higienização da 

embalagem com álcool 70% ou solução clorada (0,5% a 1%); 

 

VI – Ao chegar na residência higienizar as embalagens dos produtos comprados; 
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VII – Evitar transitar em qualquer estabelecimento comercial se apresentar qualquer 

sintoma gripal, devendo ficar em isolamento domiciliar, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde; 

 

VIII - Evitar aglomeração, respeitando a sinalização indicativa de distância onde 

houver demarcações. 

 

CAPÍTULO V 

DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 

 

 Art. 8º - Em razão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19, serão 

seguidas as seguintes medidas na Administração Pública Municipal:  

 

  I - Suspensão, por período indeterminado, da realização de quaisquer atividades 

públicas que impliquem em aglomeração de pessoas no Município de Lindoeste, sejam 

elas governamentais, artísticas, esportivas, culturais, sociais, científicas, educacionais e 

congêneres.  

 

 II – Suspensão por tempo indeterminado, das aulas no Centro Municipal de 

Educação Infantil e nas Escolas de Ensino Fundamental pertencentes ao Poder Público 

Municipal, as quais deverão seguir posterior determinação da Secretaria de Estado da 

Educação – SEED, no que diz respeito ao retorno das atividades e reposição das aulas.  

 

 III - Suspensão por prazo indeterminado, das atividades externas da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, mais especialmente os atendimentos em grupo 

desenvolvidos pelo CRAS, tais como o PAIF, o SCFV e o Programa Família Paranaense, 

bem como os atendimentos do Grupo da 3ª Idade.  

 

  IV - Suspensão por prazo indeterminado de todas as atividades externas da 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, mais especificamente as escolinhas de todas as 

modalidades para jovens e crianças entre 05 e 17 anos de idade, as competições 

municipais de futebol sete, futebol de campo, futebol de salão e os campeonatos e/ou 

torneios municipais. 

 

  V - Suspensão de todas as viagens oficiais a serviço, cursos e eventos, do Prefeito, 

Secretários e Servidores Municipais, exceto em casos excepecionais e quando autorizadas 
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pelo Prefeito Municipal.  

  

 VI - Suspensão do transporte sanitário para fora do município nos casos de 

atendimentos eletivos, mantidos apenas o transporte de urgência e emergência, para 

manutenção de tratamento de alta complexidade, hemodiálise, gestação de alto risco, 

tratamento paliativo, e outros à critério da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

  VII - Suspensão por prazo indeterminado, das atividades externas da Secretaria 

Municipal de Saúde, mais especialmente dos atendimentos em grupo, tais como Hiperdia e 

Serviço Ativo.  

 

  Art. 9º - Aqueles servidores que se enquadrarem em grupo de risco epidemiológico, 

desde que esta condição seja reconhecida pelo médico do Município, poderão 

desempenhar suas atividades na forma de teletrabalho (home office), ficando sob a 

responsabilidade do Secretário de cada pasta verificar aqueles que se enquadram em tal 

característica.  

 

  §1º - Para fins do disposto neste Artigo poderão ser enquadrados os servidores: 

 

I - acima de sessenta anos;  

 

II - com doenças crônicas e/ou problemas respiratórios que os coloquem no grupo de risco 

epidemiológico;  

 

III – com gestação de alto risco; e 

 

IV – menor aprendiz. 

 

  §2º - Na impossibilidade técnica e operacional de conceder teletrabalho aos 

servidores relacionados no §1º deste artigo, poderão ser realocados pra uma função 

distinta, na qual possa desempenhar, sem comprometer sua saúde. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES 

 

Art. 10 - O Município se utilizará do seu Poder de Polícia, inclusive solicitará o 

auxílio das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, sem 

prejuízo da imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento. 
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Art. 11 - O descumprimento ou tentativa de burla às medidas estabelecidas neste 

Decreto, poderá caracterizar crime de desobediência na forma do Art. 330, e o crime de 

infração a medida sanitária preventiva na forma do art. 268, ambos do Código Penal e 

ensejará em: 

 

I – Advertência: quando, em sua primeira abordagem, o agente fiscalizador 

constatar que o cidadão ou o estabelecimento comercial deixou de atender as normas 

previstas neste Decreto, devendo lavrar o respectivo “Termo de Notificação; 

 

II – Multa mínima de R$ 200,00: aplicada quando o agente ficalizador constatar que 

o cidadão ou o estabelecimento não regularizou a situação de advertência ou, for 

reincidende no descumprimento das normas deste Decreto, devendo-se lavrar o respecivo 

Auto de Infração; 

 

 III – Multa de R$ 5.000,00: aplicada caso de estabelecimento comercial reincindir 

na transgressão após já ter sido advertido e multado anteriormente pelo descumprimento 

das regras deste Decreto, lavrando-se novo Auto de Infração; 

 

 IV - Fechamento do estabelecimento até o final da situação de emergência: 

será aplicada ao estabelecimento que reincindir na transgressão e/ou promover 

aglomerações fora do permitido para sua capacidade, após ter sido notificado e multado na 

forma do inciso anterior; 

 

 V – Cancelamento do Alvará: será aplicada caso o estebelecimento pratique 

flagrante desobediencia a autoridade fiscalizadora, descumprindo-se as normas deste 

Decreto, após ter sido advertido e multado na forma do inciso III deste Decreto. 

 

§1º - A multa prevista no Inciso II deste Artigo, será aplicada ao cidadão que deixar 

de usar máscara e não praticar as medidas de higiene previstas neste Decreto no interior 

de estabelecimento comerciai e/ou em aglomerações e, graduada em dobro, em caso de 

reincidência. 

 

§2º - O cidadão que promover aglomerações em sua residência em flagrante delito 

as normas deste Decreto, terá multa graduada em cinco vezes ao valor disposto no Inciso 

II deste Artigo e, em caso de reincidência, agravada em 10 (dez) vezes o valor estipulado 

no dispositivo em referência. 
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§3º - Na aplicação de “Advertência” pela autoridade fiscalizadora, o prazo para 

resolução da irregularidade deverá ser imediato, exceto para estabelecimento comercial 

que terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para resolução da irregularidade. 

 

§4º - O Servidor Público Municipal que for flagrado em local de trabalho sem o uso 

de máscara, será multado na forma do Inciso II, deste Artigo, podendo ensejar em 

processo Administrativo Disciplinar, na forma da Lei 666/2012 – Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais. 

 

Art. 12 – As multas fixadas pela autoridade fiscalizadora no Auto de Infração, 

deverão ser recolhidas por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, emitido 

pela área tributária Municipal. 

 

Parágrafo único – O prazo para recolhimento da multa será de 15 (quinze) dias 

contados da lavratura do Auto de Infração, após esse prazo e não havendo o recolhimento, 

o débito será inscrito em Dívida Ativa. 

 

Art. 13 - A autoridade de Vigilância Sanitária Municipal coordenará os trabalhos de 

fiscalização, bem como tem a competência para a aplicação das penalidades previstas 

neste Decreto, podendo requisitar o apoio às autoridades policiais.  

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 - Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso I, do art. 

6º, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a proteção da vida, saúde e 

segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos, sujeitando o fornecedor de produtos ou 

serviços que violar a norma às penalidades previstas na legislação consumerista. 

 

Art. 15 - É obrigatório, a toda a população o uso de máscaras faciais (feitas de 

tecido, como TNT ou outros), de forma individual e sempre que necessário saírem de suas 

casas, com a higienização frequente das mãos, uso de soluções antissépticas à base de 

álcool em gel a 70%, desinfecção de superfícies, distanciamento social, entre outras. 

 

Art. 16 – Aplicam-se subsidiáriamente às normas deste Decreto, o disposto na 

Resolução SESA/PR nº 632/2020, de 05 de maio de 2020, na Resolução SESA/PR nº 

734/2020, de 21 de maio de 2020 e demais normas específicas que venham a ser editadas 

pelo Estado e/ou Governo Federal. 
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Art. 17 - Ficam suspensas as visitas e acompanhantes aos pacientes internados no 

Hospital Municipal. 

 

Parágrafo único. No caso das Unidades de Pronto Atendimento e Hospital 

Municipal, a equipe de plantão ficará responsável em repassar as informações necessárias 

aos familiares, por aplicativo de mensagens ou ligação telefônica. 

 

Art. 18 - Ficam revogados os Decretos Municipais nº 054/2020, 060/2020 e 

101/2020. 

 

Art. 19 - Este Decreto entra em vigor em na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Lindoeste, 16 de julho de 2020. 

 

 

    João Paulo Pyl 

          Jurídico Municipal 

 

 

 

Geni Porcina Gabriel de Souza  Tiago Anastácio de Souza Neves 

Secretária Municipal de Saúde  Assessor Jurídico do Município 
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