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DECRETO 054/2020  
Data:08/04/2020. 

 

SÚMULA: Homologa o Plano de Contingência criado pelo 

Comitê Municipal, dispõe sobre medidas de prevenção ao 

COVID19, autoriza a reabertura parcial do comércio local 

a partir do dia 13 de abril de 2020, desde que atendidas 

as condições de operação estabelecidas neste Decreto e 

da outras providências. 

 

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

legais previstas na Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista a aprovação do Plano 

Municipal de Contingência aprovado pelo Comitê Municipal na data de 08/04/2020: 

 

D E C R E T A 

 

 Art. 1º - Fica Homologado o Plano de Contingência aprovado pelo Comitê Municipal 

na data de 08/04/2020, anexo ao presente Decreto e autorizado o funcionamento parcial 

das atividades comerciais e serviços a partir do dia 13/04/2020, nos termos especificados 

no Plano e neste Decreto. 

 Art. 2º - A permissão para abertura do comércio local engloba todos os tipos de 

estabelecimentos comerciais e de serviços do município, à exceção daqueles dispostos no 

Art. 6º deste Decreto, e fica condicionada ao atendimento a todos os requisitos instituídos 

pelo Plano de Contingência.  

  §1º - A Prefeitura Municipal manterá a fiscalização aos estabelecimentos comerciais 

e cobrará o atendimento aos requisitos do Plano de Contingência.  

  §2º - O descumprimento a qualquer dos requisitos instituídos pelo Plano importará, 

levando em conta a boa-fé do proprietário, a gravidade da restrição descumprida, a 

reincidência do estabelecimento no descumprimento das restrições, nas seguintes 

penalidades, as quais deverão ser aplicadas de forma escalonada e respeitando os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade: 

I – advertência; 

II – multa de R$ 200,00 (duzentos) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), graduada a critério da 

autoridade fiscalizadora em face à gravidade da infração apurada. 

III - fechamento do estabelecimento até o final da situação de emergência; e  

IV - cancelamento do alvará.  

  §3º - Além das restrições específicas de cada tipo de atividade, todos os 

estabelecimentos deverão observar as medidas e recomendações de segurança e saúde 

prescritas pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-sete-lagoas-mg
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Sanitária que poderão ser encontradas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Lindoeste, as quais se recomenda sejam impressas e arquivadas no estabelecimento para 

consulta. 

 Art. 3º  - Ficam estabelecidas, no âmbito da Administração Direta do Município de 

Lindoeste, Paraná, medidas para proteção da população e enfrentamento do COVID-19, 

com os seguintes objetivos estratégicos: 

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. 

 Art. 4º - Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa a COVID-19 

poderão ser adotadas as seguintes medidas: 

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. 

 Art. 5º - Fica determinada à Secretaria Municipal de Saúde, que realize a 

abordagem e monitoramento e análise de pessoas que cheguem de fora do Estado e/ou de 

outros Municípios com casos confirmados de COVID19, para que os mesmos permaneçam 

em isolamento domiciliar pelo prazo mínimo de 7 (sete) dias após a sua chegada, com 

encaminhamento para controle da vigilância em saúde. 

 Art. 6º - Fica mantida a suspensão dos serviços e atividades não essenciais tais 

como: 

I - Clubes, academias, jogos e competições esportivas; 

II - Feiras livres; 

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

demais confraternizações); 
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IV - Atividades ao ar livre, visitação a áeras de lazer, ginásios e congêneres; 

V - Cursos presenciais; 

VI -- Casas noturnas, boates, bares e congêneres. 

 Art. 7º - Todos os demais estabelecimentos deverão adotar as seguintes medidas 

mínimas: 

I - intensificar as ações de limpeza e higienização; 

II - disponibilizar álcool em gel e/ou local para lavar as mãos com água e sabão aos seus 

clientes; 

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

IV  - controlar as filas ao estabelecimento, obedecendo-se a distância mínima de 01 (um) 

metro entre as pessoas;  

V – controlar o número mínimo permitido de clientes dentro do estabelecimento; e 

VI  - observar as demais medidas previstas no Plano de contingências para seu ramo 

de atividade, anexa a este Decreto. 

 § 1º - Os serviços de food truck deverão ter atendimento exclusivo em balcão ou 

serviço de entrega, retirando as mesas e cadeiras de atendimento ao público; 

 § 2º - Mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de 

abastecimento de alimentos, com restrição ao público à metade de sua capacidade de 

lotação conforme os seus alvarás de funcionamento, deverão limitar o quantitativo de itens 

de um mesmo produto por Pessoa, conforme sua capacidade de estoque, garantindo o 

acesso ao maior número de pessoas aos produtos, sendo sujeitos à fiscalização; 

 §3º - Fica restrito o acesso ao público no período de compras, limitando a entrada 

de clientes a, no mínimo, metade da capacidade de lotação autorizada em seu alvará de 

funcionamento, sugerindo-se as seguintes medidas de público:  

I - até 05 clientes em espaços com até 150m2; 

II - de 06 a 10 clientes em espaços entre 151m2 e 300m2;  

III - de 11 a 25 clientes em espaço de 301m2 a 1000m2;  

IV - de 26 a 50 clientes em espaço acima de 1001m2  

 §4º - Os laboratórios, farmácias, supermercados, mercearias, padarias, 

hortifrutigranjeiros e centros de abastecimento de alimentos deverão criar limites 

quantitativos à compra de um mesmo produto por pessoa, conforme sua capacidade de 

estoque, garantindo o acesso de bens e produtos ao maior número de pessoas, estando 

sujeitos a fiscalização. 

 §5º - As lojas de conveniência, inclusive aquelas localizadas junto aos postos de 

combustível, não poderão manter mesas e cadeiras ou fornecer produtos para consumo no 

local do estabelecimento. 

 §6º – Os Salões de beleza, salões de cabeleireiro, esmalteiras, clinicas de estéticas 

e afins, só poderão atender por agendamento, um cliente por vez e com as portas 

fechadas, desde que tomadas todas as medidas de proteção dispostas no Plano de 

Contingência. 
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 Art. 8º - Os cartórios extrajudiciais e instituições bancárias poderão atender 

mediante agendamento prévio ou com restrição de público no seu interior. 

 Art. 9º - O atendimento nos estabelecimentos comerciais será das 8h00, às 18h00, 

não sendo permitido o atendimento após esse horário. 

 Parágrafo único – Fica permitido ao atendimento em qualquer horário nos 

estabelecimentos farmaceuticos e nos restaurantes localizados às margens da rodovia 

BR163, no território do Município, desde que tomadas todas as medidas de proteção 

dispostas no Plano de Contingência. 

 Art. 10 - É obrigatória por parte de todo e qualquer empregador a notificação de 

isolamento dos funcionários que viajaram para fora do País ou Unidades da Federação 

que possuam transmissão comunitária, devendo referidos empregadores entrar em contato 

com a Secretaria de Saúde para fornecimento da Notificação de Isolamento que servirá de 

comprovante para o afastamento do trabalho tendo validade como atestado médico. 

 Art. 11 - Os estabelecimentos industriais e de construção civil com número de 

funcionários, maior ou igual a 50 (cinquenta), deverão realizar escalonamento em horários 

de refeições, entrada e saída de funcionários, apresentando plano de contingência à 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 Art. 12 - 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 

torneis 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 

pelo Prefeito Municipal.  
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 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. 13 - As repartições públicas municipais permanecerão em funcionamento em 

regime de escala de plantão e caberá ao responsável por cada Secretaria a definição do 

contingente de pessoal necessário à execução das atividades essenciais e ao atendimento 

ao público.  

  Art. 14 - Fica instituído, excepcionalmente, o teletrabalho (home office), para 

aquelas atividades administrativas cuja presença do servidor na unidade administrativa não 

seja essencial para a execução do serviço, ficando sob a responsabilidade do Secretário 

de cada pasta estabelecer às atividades e os servidores que se enquadram em tal 

característica.  

  §1º - É obrigatório o teletrabalho aos servidores públicos abaixo listados: 

 I. acima de sessenta anos;  

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

epidemiológico e desde que esta condição seja reconhecida pelo médico do Município;  

III - gestantes e lactantes; e 

IV – menor aprendiz. 

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

servidores relacionados no §1º deste artigo, deverão ser afastados de suas atividades sem 

prejuízo da remuneração ou subsídio. 

 §3º - Os funcionários efetivos e nomeados da prefeitura poderão ser redirecionados 

para outras atividades diferentes das que exercem, para atender a demanda específica em 

combate ao avanço do COVID19. 

 Art. 15 – Fica recomendado às pessoas com baixa imunidade (Asma, pneumonia, 

tuberculose, HIV, câncer, renais crônicos e transplantados) que evitem sair de casa.  

 Parágrafo único – Para efeito deste Artigo recomenda-se aos idosos com mais de 

60 (sessenta) anos, menores de 14 (quatroze) anos que evitem sair de casa e circular no 

comércio local, somente em caso de extrema necessidade e devidamente justificada. 

 Art. 16 - Os pacientes com suspeita no Novo Coronavírus – COVID-19, seguirão o 

fluxo de assistencial estabelecido pelo plano de contingência da Saúde, para 

acompanhamento de pacientes suspeitos e confirmados no município.  

  Art. 17- Os pacientes com suspeita do Novo Coronavírus – COVID-19, sem 

indicação de internação hospitalar deverão retornar aos seus domicílios, para isolamento 

domiciliar.  
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 Art. 18 - Para auxiliar na prevenção e não disseminação do Coronavírus (Covid-19) 

e da doença por ele causada, determina-se as seguintes medidas e ações a serem 

tomadas pela população:  

  I - Isolamento domiciliar voluntário de 7 (sete) dias para todas as pessoas que 

estiveram em viagem ao exterior ou a regiões do Brasil onde haja sido caracterizada a 

transmissão comunitária do COVID-19, mesmo que não apresentem sintomas;  

 II - Isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para todas as pessoas que 

retornem de viagem dos locais mencionados no inciso anterior e que apresentem febre 

associada a um dos sintomas da doença (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade 

para respirar); 

 III – Evitar a circulação de pessoas em vias urbanas, passeios e estabelecimentos 

comercias no horário das 20h00 às 06h00 da manhã; 

 IV - Evitar transitar em qualquer estabelecimento comercial se apresentar qualquer 

sintoma gripal, ficando em isolamento domiciliar conforme recomendações do Ministério da 

Saúde; 

 V - Realizar o higienização das mãos ao entrar nos estabelecimentos, acessar 

balcões e caixas; 

 VI - Evitar conversar, manusear telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e 

boca, durante sua permanência no interior de estabelecimento comercial; 

 VII - Ao tossir ou espirar cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-

lo imediatamente e realizar a higienização das mãos. Caso não tenha diosponível um lenço 

descartável, cobrir o nariz e a boca com o braço flexionado; e 

 VIII - Fazer uso de máscaras artesanais feitas de tecidos como TNT ou outros 

recomendados pela saúde pública; 

 Art. 19 - Fica decretada a proibição de circulação de pessoas (toque de recolher) 

em ambientes comerciais, praças, logradouros e vias públicas, das 20h00 às 06h00 horas 

do dia seguinte, por prazo indeterminado.  

  Art. 20 - A proibição de circulação não se aplica: 

I - aos profissionais da saúde em deslocamento por conta do início/fim de seu turno de 

trabalho e/ou durante o exercício da função;  

II - aos trabalhadores da indústria em deslocamento por conta do início/fim de seu turno de 

trabalho;  

 III - aos trabalhadores dos serviços de entrega de produtos alimentícios durante o 

exercício de suas atividades;  

IV - aos trabalhadores em deslocamento por conta do início/fim de seu turno de trabalho;  

 Art. 21 - Fica o Conselho Tutelar autorizado a tomar medidas coercitivas em face de 

menores que se encontrem em vias públicas durante o horário estabelecido no artigo 19.  

  Art. 22 - Fica vedado, por tempo indeterminado, o consumo de bebidas alcoólicas 

no interior dos estabelecimentos que possuam autorização para vendê-las, bem como 
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vedada a aglomeração de pessoas no espaço físico destes estabelecimentos, seja na 

calçada, quintal ou no logradouro público defronte a eles, mantendo-se a autorização 

apenas para a venda e retirada de produtos para consumo doméstico. 

 Art. 23 – Para além do atendimento às restrições e regras específicas do Plano de 

contingência, o funcionamento dos estabelecimentos de comércio e serviços dependerá da 

assinatura de Termo Circunstanciado, que deverá ser preenchido e assinado pelo 

representante legal da pessoa jurídica, de forma legível.  

  §1º - As empresas deverão firmar duas vias do Termo Circunstanciado, 

apresentando uma delas à Prefeitura Municipal e mantendo a outra no estabelecimento a 

fim de que seja apresentada aos fiscais do Município, caso solicitado.  

  §2º - É de responsabilidade da Associação Comercial e Empresarial de Lindoeste – 

PR, “ACELIN” apresentar ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal uma 

relação com todos os seus associados cujos estabelecimentos estejam em funcionamento, 

em conformidade com o Plano Estratégico, bem como recolher os Termos 

Circunstanciados firmados por eles, mantendo estes documentos em arquivo. e apresentar 

à Prefeitura Municipal caso sejam solicitados. 

 §3º - Caberá a Sala do Empreendedor a colheita das assinaturas, a guarda e 

arquivamento dos Termos Circunstanciados relativos aos Microempreendedores 

Individuais (MEIS) e das micro e pequenas empresas a ela vinculadas, bem como a 

apresentação da listagem das empresas cujos estabelecimentos estejam em 

funcionamento, em conformidade com o Plano Estratégico, ao Departamento de 

Fiscalização da Prefeitura Municipal 

 Art. 24 – Fica revogado o Decreto Municipal nº 050/2020, de 03 de abril de 2020. 

 Art. 25 - Este Decreto entra em vigor a partir de 13/04/2020, após sua sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Lindoeste PR, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

José Romualdo Pedro      João Paulo Pyl 

Prefeito Municipal       Jurídico Municipal 
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ANEXO DO DECRETO Nº 054/2020 

 

 

 

 

 

 

PLANO CONTINGÊNCIA ABERTURA COMÉRCIO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICIPIO DE LINDOESTE – PR. 
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COMITÊ MUNICIPAL 

 

 

 

JOSÉ ROMUALDO PEDRO – Prefeito Municipal 

 

GENI PORCINA GABRIEL SOUZA, Secretaria Municipal de Saúde; 

 

VIVIANE ELIZANGELA PARANHOS DE SOUZA Secretaria Municipal de Saúde; 

 

ANA PAULA DE MOURA, Secretaria Municipal de Saúde; 

 

SIRLENE DE ANDRADE VERZELETTI, Secretaria Municipal de Educação; 

 

MARCELO FORLIN, Secretaria Municipal de Administração; 

 

TAYLA CAROLINE MERLINI, Secretaria Municipal de Finanças; 

 

DIRCEU ZOPELARO, Secretaria Municipal de Viações e Obras; 

 

FERNANDA PERONDI DE MELO, Secretaria Municipal de Agricultura; 

 

ISABELY MACIEL DA ROSA PEDRO, Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

WILLIAN DE JESUZ SILVEIRA, Defesa Civil Municipal; 

 

TIAGO ANASTACIO DE SOUZA NEVES, Assessoria Jurídica; 

 

JOÃO PAULO PYL, Jurídico Municipal; 

 

JALVIR LUIZ SCHUCK, Vigilância Sanitária Municipal; 

 

CLAUDIO WEBBER, Controladoria Interna; 

 

GISELY RODIGHERI – Associação Comercial e Industrial de Lindoeste; e 

 

ROSALINA DE JESUZ SILVEIRA, Câmara Municipal de Lindoeste. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 As regras de isolamento social, no município de Lindoeste foram instituídas pelo 

Decreto de nº 041/2020 de 17 de março de 2020 e depois ajustadas pelo Decretos de 

números 043/2020, por fim unificadas pelo Decreto nº 050/2020 de 03/04/2020. O objetivo 

destes decretos foi a suspensão total ou parcial da atividade econômica no território de 

Lindoeste, bem como a adoção de medidas restritivas, e em alguns casos a flexibilização 

destas suspensões. 

 

 No âmbito Municipal foi decretada situação de emergência e criado o Centro de 

Operações de Emergências COVID-19 (COE), por meio do Decreto 049/2020, de 

31/03/2020, cuja finalidade é mobilizar e coordenar as atividades de prevenção e controle 

da transmissão do novo coronavírus (Covid-19) e dar respostas a emergência no âmbito 

municipal 

 

 O Município por meio deste Plano pretende orientar a população e as atividades 

comércio local, quanto as medidas de prevenção e os cuidados necessários a serem 

tomados visando a abertura gradual do comércio local. 

 

2 - OBJETIVO DO PLANO 

 Buscar o equilíbrio entre as ações de prevenção ao COVID-19 e a economia local, a 

fim de que o município de Lindoeste- PR retome suas atividades gradualmente, 

possibilitando aos empregados e empregadores segurança jurídica, econômica e sanitária. 

 

3 - BASE LEGAL 

 A União editou a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, logo após o 

reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) da emergência de saúde 

global decorrente da epidemia do novo coronavírus (COVID-19), criando as condições para 

que os demais entes federativos brasileiros adotassem as medidas necessárias ao 

combate da nova pandemia. 

 

 Decretos Federais nº 10.282/2020 na data de 20 de março de 2020 e nº 

10.288/2020, de 22 de março de 2020.Nestas normas foram definidos os serviços públicos 

e as atividades econômicas consideradas essenciais, o que significa dizer serem elas 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, que, caso não 

atendidas, coloquem em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

 

 O Estado do Paraná editou seus próprios Decretos, os quais definiram de forma 

mais específica, as atividades consideradas essenciais no território do estado. Foram eles 

os Decretos nº 4.230/2020, 4.298/2020, 4.301/2020, 4.317/2020, 4.318/2020, 4.320/2020 e 

o 4.388/2020, do Governo do Estado do Paraná. 
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 A Lei Federal nº 13.979/20, em seu art. 3º, autoriza às autoridades, no âmbito de 

suas respectivas competências, adotar as medidas que entenderem necessárias para lidar 

com a emergência de saúde pública. Desta forma, cabe ao Município a possibilidade de 

reabrir o comércio com restrições, também caberá a ele, caso a situação sanitária se 

agrave, determinar o seu fechamento total e irrestrito, caso o cenário se modifique e passe 

a exigir medidas mais graves para a prevenção e ou contenção do espalhamento do 

coronavírus (COVID-19). 

 

 O Município de Lindoeste instituiu por meio dos Decretos 041/2020, 043/2020 

049/2020 e por fim o Decreto 050/2020, normas que visam mitigar e orientar a população 

local quanto aos cuidados necessários a serem tomados em relação ao COVID19, bem 

como, de medidas restritivas ao fucionamento do Comércio local. 

 

4 - DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

 Deverão ser tomadas, no mínimo, as seguintes medidas estratégicas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública para proteção da população e 

enfrentamento do COVID-19,: 

 

1. - limitação 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; 

 

2. - identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente, fornecendo atendimento 

adequado às pessoas infectadas; 

 

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

desinformação; 

 

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

população na rede de saúde. 

 

  Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa a COVID-19 poderão ser 

adotadas as seguintes medidas: 

 

1. - isolamento; 

 

2. - quarentena; 

 

3. - exames médicos; 
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4. - testes laboratoriais; 

 

5. - coleta de amostras clínicas; 

 

6. - vacinação e outras medidas profiláticas; 

 

7. - tratamentos médicos específicos; 

 

8. - estudos ou investigação epidemiológica; 

 

9. - tele trabalho aos servidores públicos; 

 

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

 

5 - DA RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES 

 A retomada gradual das atividades em Lindoeste fica condicionada a observância 

das restrições definidas por este Plano de Contingência, por prazo indeterminado, a partir 

de segunda-feira 13/04/2020, desde que adotadas e observadas todas as demais medidas 

e recomendações de segurança a saúde do Ministério Público do Trabalho, Ministério da 

Saúde e Vigilância Sanitária: 

 

 Os estabelecimentos que retomarem as atividades de forma integral e/ou parcial 

deverão adotar, no mínimo, as seguintes medidas para atendimento ao público: 

 

1. - intensificar as ações de limpeza e higienização; 

 

2. - disponibilizar álcool em gel e/ou local para lavar as mãos com água e sabão aos seus 

clientes; 

 

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

 
4.  - controlar as filas ao estabelecimento, obedecendo-se a distância mínima de 01 (um) 

metro entre as pessoas;  

 
5. – controlar o número mínimo permitido de clientes dentro do estabelecimento; e 

 
6. Proibir o consumo de produtos dentro do respectivo estabelecimento, exceto 

restaurantes. 
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 Todos os estabelecimentos deverão restringir o acesso ao público no período de 

compras, limitando a entrada de clientes a, no mínimo, metade da capacidade de lotação 

autorizada em seu alvará de funcionamento, observando-se as seguintes medidas de 

público:  

 

I - até 05 clientes em espaços com até 150m2; 

 

II - de 06 a 10 clientes em espaços entre 151m2 e 300m2;  

 

III - de 11 a 25 clientes em espaço de 301m2 a 1000m2;  

 

IV - de 26 a 50 clientes em espaço acima de 1001m2  

 

6 - DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS MEDIDAS RECOMENDADAS 

SUPERMERCADOS, MERCADOS, 

AÇOUGUES, MERCEARIAS, 

MINIMERCADOS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, 

HORTIFRUTIGRANJEIROS, QUITANDAS. 

 

 Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento de forma 

a evitar aglomerações em seu interior. 

 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; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros. 

 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; 

 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; 

 As máquinas de cartões de crédito e/ou computadores, corrimões, carrinhos, 

cestas de compras e puxadores de portas deverão ser desinfectados após o uso de 

cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 Seguir todas as medidas adotadas pelos serviços de alimentação presentes 
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nesta norma, caso produza ou manipule alimentos, e as recomendaçoes da nota 

orientativa de nº 06/2020, da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado do 

Paraná, cuja qual dispõe sobre as medidas de prevenção de COVID- 19, para aplicação 

nos referidos estabelecimentos. 

FARMÁCIAS  Permitir a entrada de apenas 01 (um) cliente por profissional atendendo no 

estabelecimento, com limite máximo de 05 (cinco) profissionais, de modo a evitar 

aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento de forma a assegurar que a 

distância de ao menos 01 (um) metro entre todas elas; 

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

a evitar aglomerações no interior do estabelecimento. 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros. 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

 Os profissionais em atendimeto ao público deverão utilizar aventais, máscaras, 

toucas e óculos; 

 As máscaras devem ser trocadas sempre que ficarem úmidas ou a cada 3 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS  As coletas de materiais para exames devem ser agendadas, salvo situações 

de urgência e emergência requisitados pela saúde pública; 

 Deverá ser disponibilizado aos clientes, na entrada do estabelecimento, 

recepção e sala de coleta de exames, local específico apra a higienização das mãos 

com álcool 70%; 

 Além do local para dispensa de álcool, deverá estar à disposição um lavatório 

que conte com pia em pleno funcionamento, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira 

com acionamento por pedal para o cliente realizar a lavagem das mãos; 

 Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas, óculos e luvas; 

 As máscaras e luvas devem ser substituídas a cada atendimento; 

 Se necessária a presença de responsável pelo paciente, o atendimento 

deverá ser realizado com a presença de apenas um responsável, evitando a 

aglomeração de pessoas no laboratório; 

 As cadeiras, equipamentos e macas devem ser higienizadas com álcool 70% 

previamente e posteriormente a utilização pelo paciente; 

 Os equipamentos que tiverem contato com o paciente como: garrotes e 

torniquetes, devem ser desinfectados com álcool 70% previamente e posteriormente a 

utilização pelo paciente; 
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 Intensificar a higienização dos ambientes, pisos, mobiliários, maçanetas, 

equipamentos e computadores; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

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

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

 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; 

 Fica proibida a exposição de jornais e revistas para os clientes, com exceção de 

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

 

CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS 

 
 As consultas clínicas devem ser agendadas, salvo em situações de urgência e 

emergência; 

 Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, local específico para 

a higienização das mãos com álcool 70%; 

 Deverá estar à disposição um lavatório que conte com pia em pleno 

funcionamento, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira com acionamento por pedal 

para o cliente realizar a lavagem das mãos; 

 Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas, óculos e luvas; 

 As máscaras e luvas devem ser substituídas a cada atendimento; 

 Se necessária a presença de responsável pelo paciente, o atendimento 

deverá ser realizado com a presença de apenas um responsável, evitando a 
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aglomeração de pessoas no laboratório; 

 As cadeiras, equipamentos e macas devem ser higienizadas com álcool 70% 

previamente e posteriormente a utilização pelo paciente; 

 Os equipamentos que tiverem contato com o paciente como: estetoscópio, 

termômetro, otoscópio, oftamoscópio, etc, devem ser desinfectados com álcool 70% 

previamente e posteriormente a utilização pelo paciente; 

 Intensificar a higienização dos ambientes, pisos, mobiliários, maçanetas, 

equipamentos e computadores; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

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

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

 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; 

 Fica proibida a exposição de jornais e revistas para os clientes, com exceção de 

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

CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA 

 
 As consultas e sessões de fisioterapias devem ser individuais através de 

agendamento; 

 Disponibilizar para clientes, na entrada do estabelecimento, na recepção e na 

sala de atendimento de 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 



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 
 

PUBLICADO EM 08/04/2020 - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DIOE, EDIÇÃO 881 

19  

 Deverá estar à disposição um lavatório que conte com pia em pleno 

funcionamento, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira com acionamento por pedal 

para o cliente realizar a lavagem das mãos; 

 O paciente deve ter acesso a borrifador individual com álcool 70% ou álcool em 

gel 70% e flanela ou papel toalha para realizar a higienização dos equipamentos; 

 Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas, óculos e luvas; 

 As máscaras e luvas devem ser substituídas a cada atendimento; 

 Se necessária a presença de responsável pelo paciente, o atendimento 

deverá ser realizado com a presença de apenas um responsável, evitando a 

aglomeração de pessoas no laboratório; 

 As cadeiras, equipamentos, macas, instrumentos, acessórios, colchonetes 

devem ser higienizadas com álcool 70% previamente e posteriormente a utilização pelo 

paciente; 

 Intensificar a higienização dos ambientes, pisos, mobiliários, maçanetas, 

equipamentos, computadores; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

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

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

 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; 

 Fica proibida a exposição de jornais e revistas para os clientes, com exceção de 
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folderes de interesse da saúde pública, de distribuição gratuita e uso individual; 

 

  

SERVIÇOS VETERINÁRIOS: 

CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E HOSPITAIS 

 

 As consultas clínicas e cirurgias devem ser agendadas, salvo situações de 

urgência e emergência; 

 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; 

 Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas, óculos e luvas; 

 As máscaras e luvas devem ser substituídas a cada atendimento; 

 O atendimento deve ser realizado com a presença de apenas um único tutor, 

evitando a aglomeração de pessoas nas clínicas; 

 A consulta clínica deve ser presencial, seja no consultório ou em domicílio, 

mas, sempre que possível, de forma restrita, individualizada e de modo a readuzir a 

aglomeração de pessoas; 

 Recomenda-se que os proprietários evitem visitar os animais internados; 

 Intensificar a higienização dos ambientes, mobiliário e os utensílios que tiveram 

contato direto com o animal ou com o tutor, como mesas, bancadas, instrumentos, 

cadeiras e tudo que foi utilizado durante o atendimento dos pacientes; 

 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; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 



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 
 

PUBLICADO EM 08/04/2020 - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DIOE, EDIÇÃO 881 

21  

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

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

de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente; 

 Fica proibido a exposição de jornais e revistas para os clientes, excetos folders 

de interesse a saúde pública de distribuição gratuita de uso individual. 

 

COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E 

PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL E DE AMBIENTES 

 

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

evitar aglomerações em seu interior. 

 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; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros; 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 
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papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

 Reforçar as medidas de higienização de superfície, mobílias, pisos e banheiros; 

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

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

HOTÉIS, PENSÕES E POUSADAS  Manutenção dos sreviços autorizadas desde que respeitadas as recomendações 

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

ANVISA; 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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; 

 Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes no 

interior do estabelecimento com afastamento mínimo de 01 (um) metros uns dos outros; 

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



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 
 

PUBLICADO EM 08/04/2020 - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DIOE, EDIÇÃO 881 

23  

de ortas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

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

seus uniformes tradicionais, máscaras, toucas, óculos e luvas; 

 As máscaras devem ser trocadas sempre que ficarem úmidas ou a cada 3 

horas; 

 Os quartos e/ou habitções ocupadas deverão ser higienizadas todos os dias; 

 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; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros da recepção limpos e higienizados, equipados com 

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

pedal; 

 O estabelecimento deve seguir todas as medidas adotadas pelos serviços de 

alimentação descritos neste plano; 

 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; 

 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; 

 

CARTÓRIOS, CASAS LOTÉRICAS,  É facultativo a estas instituições manter ou não as portas abertas para acesso e 
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AGÊNCIAS BANCÁRIAS E/OU 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO. 

 

atendimento ao público conforme seu interesse ou orientação de classes sindicais; 

 Os cartórios e instituições 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 01 (um) metro uns dos 

outros; 

 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, 01 (um) metro uns dos outros; 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

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

 

LOJAS DE ROUPAS, CONFECÇÕES, 

CALCADOS, MÓVEIS, ARMARINHOS, 
 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 
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SOUVENIRS, ARTIGOS IMPORTADOS, 

BRINQUEDOS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

número maior de funcionarios, deverá organizar escalas de trabalho de forma a respeitar 

o limite anteriormente apontado. 

 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). 

 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 01 (um) metro uns dos outros e evitar 

comunicação desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos; 

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

evitar aglomerações em seu interior. 

 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; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros. 

 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; 

 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; 

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

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

LANCHONETES, SORVETERIAS, 

CAFETERIAS, PADARIAS, CARRINHOS DE 

LANCHES E FOOD TRUCKS, NÃO SERÁ 

PERMITIDA A PERMANÊNCIA DO CLIENTE 

PARA A ALIMENTAÇÃO. 

 

 Os estabelecimentos somente poderão funcionar no formato delivery ou para 

retirada de alimentos prontos para consumo; 

 No caso de entrega a domicilio, a empresa deverá respeitar todos os protocolos 

de higiene e segurança alimentar, incluindo o uso de máscaras e álcool em gel. 

 No caso de retirada de produtos no local, o empreendimento deverá organizar o 

fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 

aglomerações em seu interior. 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros; 

 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; 

 

 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; 

 O conjunto de mesas e caderias deverão ser retirados do salão ou em caso de 
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impossibilidades serem recolhidos de forma a não permitir e/ou dificultar seu uso, sendo 

de responsabilidade proprietário do estabelecimento a garantia de cumprimento desta 

determinação, dentro ou no territorio compreendido do referido estabelecimento, mesmo 

que calçadas, pátio ou ainda quintal, para empreendimentos localizados em residencias 

ou similares; 

 Manter sempre distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos 

presentes em salas de espera, com afastamento mínimo 01 (um) metro uns dos outros, de 

forma a evitar aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento; 

 Não esta autorizado consumo de alimentos no local e a disposição de bufês, 

seja em restaurantes, carrinhos de lanche, sorveterias, food trucks e similares, de modo a 

prevenir a contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou da ação do 

consumidor e de outras fontes; 

 Aumentar a frequência de higienização de superfícies (maçanetas, superfícies de 

balcões de retirada ou caixas) do estabelecimento bem como os procedimentos de 

higiene da cozinha e do(s) banheiro(s); 

 Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 

funcionários sobre a correta higienização das instalações, equipamentos, utensílios e 

higiene pessoal; 

 Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e 

antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, e no caso de que 

toquem o rosto, nariz, olhos e boca, bem como após uso de sanitários e o recebimento 

de pagamento por meio de dinheiro e/ou cartões de banco; 

 Os saneantes utilizados devem estar devidamente regularizados junto à ANVISA 

e o modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos. Em caso 

de dúvidas, contatar a vigilância sanitária municipal; 

 As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação, 
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embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição devem ser lisas, 

impermeáveis, laváveis e isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que 

possam comprometer a higienização dos mesmos; 

 Os responsáveis pelo estabelecimento devem impedir que pessoas que não 

trabalhem nas atividades de preparação de alimentos acessem o local de sua 

manipulação; 

 Caso haja filas dentro ou fora do estabelecimento, a obrigação de seu 

proprietário é organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) 

metro uns dos outros. 

 Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, 

devem ser lacrados. Fica permitido apenas o funcionamento dos dispensadores de água 

para copos. 

 Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e 

funcionários. Aos funcionários é permitido o uso de copos ou canecas não descartáveis, 

desde que de uso individual; 

 É recomendada a não utilização de cardápios para a escolha de produtos ou a 

realização de pedidos. Em caso de inviabilidade desta regra, deverá ser intensificada a 

higienização dos cardápios com álcool 70% após a utilização pelos clientes; 

 Todas as pessoas que entrem no estabelecimento, funcionários ou não, deverão 

higienizar as mãos, ao acessar os balcões de atendimento e os caixas, bem como após 

o recebimento dos itens da entrega e seu pagamento; 

 Sugerir aos clientes que os pagamentos sejam realizados por meios eletrônicos 

(online, cartão), de modo a permitir o distanciamento entre entregador, funcionário do 

caixa e clientes, a fim de evitar contato direto; 

 Reforçar os procedimentos de higiene e manter rigorosamente o cumprimento 
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das demais normas de boas práticas de manipulação de alimentos; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

 Utilizar toucas, máscaras cujas as quais devem ser trocadas quando 

umedecem, a cada três horas ou sempre que necessário e os aventais devem ser de uso 

exclusivo pelo funcionário e para o ambiente de manipulação dos alimentos; 

 Adotar procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos 

prontos para o consumo, por meio de utensílios ou luvas descartáveis, após antissepsia 

das mãos. 

 É proibido o oferecimento de qualquer tipo de alimento aos clientes enquanto 

esperam a preparação daqueles para retirada. 

 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; 

RESTAURANTES  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; 

 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; 

 O conjunto de mesas e caderias deverão ser dimensionadas para que se 
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estabeleça afastamento mínimo de 01 (um) metro entre os clientes, obedencendo a 

capacidade de lotação definida para o tamanho estabelecimento, sendo de 

responsabilidade proprietário do estabelecimento a garantia de cumprimento desta 

determinação; 

 Manter sempre distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos 

presentes em salas de espera, com afastamento mínimo 01 (um) metro uns dos outros, de 

forma a evitar aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento; 

 Aumentar a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras, 

maçanetas, superfícies de balcões e bancadas) do estabelecimento bem como os 

procedimentos de higiene da cozinha e do(s) banheiro(s); 

 Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 

funcionários sobre a correta higienização das instalações, equipamentos, utensílios e 

higiene pessoal; 

 Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e 

antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, e no caso de que 

toquem o rosto, nariz, olhos e boca, bem como após uso de sanitários e o recebimento 

de pagamento por meio de dinheiro e/ou cartões de banco; 

 Os saneantes utilizados devem estar devidamente regularizados junto à ANVISA 

e o modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos. Em caso 

de dúvidas, contatar a vigilância sanitária municipal; 

 As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação,  

armazenamento e exposição devem ser lisas, impermeáveis, laváveis e isentas de 

rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos 

mesmos; 

 Os responsáveis pelo estabelecimento devem impedir que pessoas que não 

trabalhem nas atividades de preparação de alimentos acessem o local de sua 
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manipulação; 

 Caso haja filas dentro ou fora do estabelecimento, a obrigação de seu 

proprietário é organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) 

metro uns dos outros. 

 Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, 

devem ser lacrados. Fica permitido apenas o funcionamento dos dispensadores de água 

para copos. 

 Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e 

funcionários. Aos funcionários é permitido o uso de copos ou canecas não descartáveis, 

desde que de uso individual; 

 É recomendada a não utilização de cardápios para a escolha de produtos ou a 

realização de pedidos. Em caso de inviabilidade desta regra, deverá ser intensificada a 

higienização dos cardápios com álcool 70% após a utilização pelos clientes; 

 Todas as pessoas que entrem no estabelecimento, funcionários ou não, deverão 

higienizar as mãos, bem como após as refeições e seu pagamento; 

 Sugerir aos clientes que os pagamentos sejam realizados por meios eletrônicos 

(online, cartão), de modo a permitir o distanciamento entre entregador, funcionário do 

caixa e clientes, a fim de evitar contato direto; 

 Reforçar os procedimentos de higiene e manter rigorosamente o cumprimento 

das demais normas de boas práticas de manipulação de alimentos; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 
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papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

 Utilizar toucas, máscaras cujas as quais devem ser trocadas quando 

umedecem, a cada três horas ou sempre que necessário e os aventais devem ser de uso 

exclusivo pelo funcionário e para o ambiente de manipulação dos alimentos; 

 Adotar procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos 

prontos para o consumo, por meio de utensílios ou luvas descartáveis, após antissepsia 

das mãos. 

 É proibido o oferecimento de qualquer tipo de alimento aos clientes enquanto 

esperam a preparação daqueles para retirada. 

 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; 

VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 

LIQUEFEITO 
 Fica autorizada a venda e a entregade apenas 01 (um) botijão por residencia, 

evitando assim o desabastecimento. 

 Caso se constate a prática de preços abusivos, a Prefeitura Municipal tomará 

todas as medidas cabíveis, além de encaminhar informações e documentos 

comprobatórios ao Ministério Público para eventual denúncia criminal e 

responsabilização do proprietário. 

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

de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente; 

VENDA E COMERCIALIZAÇÃO DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS 
 Está autorizado o funcionamento de postos de gasolina para venda de 

combustiveis e derivados devendo o estabeleciemnto organizar o fluxo de entrada e saída 

de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar aglomerações no seu interior. 

 Caso haja filas dentro ou fora do estabelecimento, a obrigação de seu 

proprietário é organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) 
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metro uns dos outros; 

 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; 

 Se necessária a entrada de clientes até o caixa, deverá ser disponibilizado 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 

 O atendiento para a compra de produtos alimentícios, sorvetes ou bebidas 

deverá se dar, prioritariamente, por meio de janela ou balcão, sem a entrada de clientes 

ao ambiente interno do estabelecimento; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfetados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

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

 

OFICINAS, REPAROS, FUNILARIAS, 

LANTERNAGEM, AUTO ELÉTRICAS, 

MARTELINHO DE OURO, TORNO, SOLDA, 

 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 
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO 

EM GERAL, BORRACHARIAS, PARA 

VEICULOS AUTO AUTOMOTORES E 

BICICLETAS, ASSISTÊNCIA E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS. 

 

deslocamento pelos logradouros públicos; 

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

estabelecimento de forma a evitar aglomerações em seu interior; 

 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; 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

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

COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS E 

TRANSPORTE DOS TRABALHADORES 
 Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e industriais destas 

Cooperativas, desde que haja o estrito cumprimento das Normas estabelecidas pelo 

Ministério Público do Trabalho, Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, bem como 

pelo Departamento de Fiscalização Municipal. 

 Fica assegurado o livre acesso dos profissionais de fiscalização e vigilância às 
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instalações físicas da Cooperativa, quando necessário para averiguação das condições 

de trabalho ou denúncias, sempre que a situação em questão não puder ser resolvida 

junto ao comitê de crise da referida organização. 

 Para garantir a saúde da população, a cooperativa deverá manter sistema de 

transporte exclusivo de seus trabalhadores, ficando vedado o transporte de outras 

pessoas alheias ao serviço junto à cooperativa. 

 Disponibilizar álcool-gel 70% para os trabalhadores e transportados que 

estejam em atendimento; 

 Caso perceber que algum trabalhador esteja com os sintomas, providenciar o 

seu desembarque imediato; 

 Outras medidas de higienização devem ser realizadas, em especial a do 

sistema de ar condicionado; 

 Seguir recomendações de higiene e educação sanitárias; 

 Adotar todas as medidas de orientação e prevenção contra a contaminação do 

COVID-19; 

 

COMUNICAÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO, 

PROCESSAMENTO DE DADOS E INTERNET. 

 

 Que o total de funcionários à disposição para atendimento em cada organização 

seja igual ou menor ao número máximo de clientes atendidos simultaneamente, 

incluindo-se neste número máximo 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. 

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

evitar aglomerações em seu interior. 

 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 
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(um) metro; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros. 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 

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; 

 

CONSTRUÇÃO CIVIL E INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO OU 
 Fica permitida a atuação de profissionais da construção civil e instalações 

elétricas, manutenção ou montagem de máquinas ou aparelhos em geral. 
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MONTAGEM DE MÁQUINAS OU 

APARELHOS EM GERAL. 

 

 O funcionamento das atividaes fica limitado ao número máximo de 05 (cinco) 

profissionais em cada obra, independente da função ou qualificação deste profissional; 

 Recomenda-se, ainda, que sejam observadas as regras das notas técnicas do 

Ministério Público do Trabalho, Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, bem como pelo 

Departamento de Fiscalização Municipal. A inobservância destas regras poderá trazer 

consequências e responsabilização solidária entre proprietário da obra e seu 

responsável. 

  

  

VENDA DE INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS. 

 

 Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento de forma 

a evitar aglomerações em seu interior. 

 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; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metros uns 

dos outros. 

 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; 

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

evitar aglomerações em seu interior. 

 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; 
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 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. 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

 

 

DO BANHO E TOSA DE ANIMAIS 

DOMÉSTICOS. 

 

Permitido o funcionamento de tais estabelecimentos desde que previamente agendado, 

podendo o transporte do animal ser realizado pelo estabelecimento ou pelo dono ou tutor 

do animal, e desde que observadas as normas gerais estabelecidas pela vigilância 

sanitária em decorrência das medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus, 

além das normas específicas: 

 Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento de forma 

a evitar aglomerações em seu interior. 

 Manter distância entre os clientes, evitando filas e a proximidade de pessoas no 
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interior do estabelecimento, de modo a que seja respeitado o afastamento mínimo de 01 

(um) metro; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros. 

 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades). 

PAPELARIAS, CASA DE EMBALAGENS, 

RELOJOARIA, JOALHERIAS, ÓTICAS, 

VENDA DE PERFUMES, BIJOUTERIAS, 

CHAVEIROS E OUTROS SIMILARES. 

 

 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; 

 

 Manter distância entre os clientes, evitando filas e a proximidade de pessoas no 
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interior do estabelecimento, de modo a que seja respeitado o afastamento mínimo de 01 

(um) metros; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metros uns 

dos outros. 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades). 

 

BARBEIRO, CABELEIREIRO, MANICURE, 

PEDICURE, PEDÓLOGOS, SALÕES DE 

BELEZA E ESTÉTICA HUMANA E 

PERSONAL TRAINNER 

Fica autrorizado o funcionamento de tais estabelecimentos desde que observadas as 

normas gerais estabelecidas pela vigilância sanitária em decorrência das medidas de 

enfrentamento da pandemia do coronavírus, além das normas específicas: 

 Os atendimentos apenas poderão ser realizados mediante agendamento prévio, 

sendo obrigatório o atendimento de apenas um profissional por vez, por cliente; 
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 A Prefeitura Municipal está autorizada a requisitar a agenda de atendimentos 

para verif icação da obediência às regras; 

 Não poderá haver sala de espera para atendimentos; 

 O estabelecimento deverá se organizar a fim de evitar que os profissionais 

trabalhem em distância inferior a 01 (um) metros de distância uns dos outros; 

 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; 

 Os equipamentos utilizados nos estabelecimentos e nos serviços prestados 

deverão ser devidamente desinfectados após o uso em cada cliente. 

 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; 

 O descumprimento das regras definidas neste plano implicará na suspensão 

das atividades dos estabelecimentos enquanto perdurar a declaração de situação de 

emergência; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

 Os serviços de personal trainner ficam autorizados exclusivamente na 

residência do usuário do serviço/cliente, ficando contratante e contratado dos serviços 

como responsáveis pela higienização devida de aparelhos e utensilios. 

VIDRAÇARIA, METALÚRGICA, TORNEARIA 

E OUTRAS ATIVIDADES CONGÊNERES; 

 

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

devendo ainda respeitar a distância mínima de 01 (um) metro de distância uns dos 

outros; 

 Manter distância entre os clientes, evitando filas e a proximidade de pessoas no 
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interior do estabelecimento, de modo a que seja respeitado o afastamento mínimo de 01 

(um) metros; 

 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. 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades). 

 

TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL 

 
 Manter os locais de atendimento aos transportadores sempre limpos, 

higienizando/desinfectados; 

 Manter os locais de atendimento bem ventilados, preferencialmente com 

ventilação natural; 
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 Instruir/treinar os atendentes sobre os meios de transmissão do Coronavírus, de 

forma a evitar a transmissão e o contágio pelo vírus, transformando-os em 

multiplicadores/disseminadores dessas informações aos demais colegas de trabalho e 

transportadores; 

 Disponibilizar álcool-gel 70% para os atendentes e transportadores que estejam 

em atendimento; 

 Caso perceber que algum membro da equipe está com os sintomas, afastá- lo 

de suas funções imediatamente; 

 Outras medidas de higienização devem ser realizadas, em especial a do 

sistema de ar condicionado; 

 Seguir recomendações de higiene e educação sanitárias; 

 Adotar todas as medidas de orientação e prevenção contra a contaminação do 

COVID-19; 

 Outras medidas também podem ser adotadas tais como: revezamento dos 

atendentes dos postos de atendimento, alteração do horário de funcionamento dos 

locais de atendimento, a fim de reduzir o deslocamento de funcionários nos horários de 

pico, atendimento aos transportadores mediante agendamento e etc. 

 Manter distância entre os clientes entre si e em relação aos funcionários, 

evitando filas e a proximidade de pessoas no interior do estabelecimento, de modo a que 

seja respeitado o afastamento mínimo de 01 (um) metro; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros. 

 Instruir clientes e funcionários a evitar comunicação desnecessária, apertos de 

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

 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; 

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

portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 

PEDREIROS, CARPINTEIROS, 

ELETRICISTAS, LAVADOR, MARCENEIROS, 

SERVIÇOS AUTÔNOMOS, DOMÉSTICOS E 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

 Fica autorizada a realização de serviços dos profissionais pedreiros, 

carpinteiros, eletricistas, lavador de veículos, marceneiros, costureiros, serviços 

autônomos, domésticos e profissionais liberais desde que observado todos os quesitos 

de segurança recomendados pelo Ministério Público do Trabalho Ministério da Saúde e 

Vigilância Sanitária. 

 Em nenhuma hipótese será admitida a aglomeração de pessoas nos 

estabelecimentos; 

 Quando necessário atendimento presencial, este deverá ser limitado a 01 (um) 

cliente por profissional disponível para o atendimento; 

 Para as atividades que contem com 02 (dois) ou mais empregados, deve-se 

limitar o número de profissionais ao máximo de 05 (cinco), respeitando a distância 

mínima de 01 (um) metro de distância uns dos outros. 
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VENDA DE VEICULOS NOVOS E USADOS. 

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

evitar aglomerações em seu interior. 

 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; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros. 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente; 

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

limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

 

DISTRIBUIÇÃO OU TRATAMENTO DE  Se for preciso e autorizado entrar na residência dos consumidores, os 
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ÁGUA; GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E; 

SERVIÇOS POSTAIS. 

 

profissionais devem observar as normas vigentes da vigilância sanitária municipal, bem 

como atentar-se para todas as orientações do ministério da saúde e do ministério público 

do trabalho, frente ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. 

 Nos estabelecimentos com escritório no município deve ser observado o limite 

de clientes por funcionário, aplicando-se a regra de que o número de clientes no interior do 

estabelecimento comercial deve ser igual ou menor ao número de 

funcionários/proprietários que estarão atendendo, ou seja, um cliente para cada 

atendente; 

 Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento de forma 

a evitar aglomerações em seu interior. 

 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; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 

outros. 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

 Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los 
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limpos e higienizados; 

 Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, 

papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades). 

 

LOJAS DE CONVENIÊNCIA, BARES E 

MERCEARIAS 

 

 Fica autorizada a venda de bebidas alcoólicas, apenas na modalidede retirada; 

 Fica terminantemente proibido o consumo, no local de venda, de ambas as 

substâncias; 

 Os estabelecimentos deverão proibir a entrada de clientes no estabelecimento e 

os produtos a venda deverão ser manuseados e fornecidos ao cliente pelo 

vendedor/proprietário; 

 Os estabelecimentos não deverão permitir, além da entrada de seus clientes, 

quaisquer tipos de jogos ou aglomerações em seu espaço físico, compreendido neste o 

interior do estabelecimento, a calçada de fronte a ele e/ou seu quintal; 

 O descumprimento das medidas de controle de entrada de clientes implicará na 

suspensão das atividades dos estabelecimentos enquanto perdurar a declaração de 

situação de emergência em decorrência do COVID-19; 

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

evitar aglomerações em seu interior. 

 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; 

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

organizar os clientes de modo que fiquem distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos 
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outros. 

 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; 

 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; 

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

de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente; 

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

de 60 anos e/ou portadores de comorbidades); 

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. 

 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; 

 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; 

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



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 
 

PUBLICADO EM 08/04/2020 - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DIOE, EDIÇÃO 881 

49  

mãos durante todo o velório; 

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

 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; 

 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; 

 Não deverá ser disponibilizada alimentação; 

 O fornecimento de bebidas deverá observar medidas de não compartilhamento 

de copos e/ou recipientes; 

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

respeitando a distância mínima de, pelo menos, um metro entre os presentes, bem como 

outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória; 

 Recomenda-se o sepultamento com o número mínimo possível de pessoas, 

não pelo risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações. 

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

ATIVIDADES AO AR LIVRE  Ficam proibidas caminhadas, corridas, passeios ciclísticos e treinamentos 

funcionais em grupos, bem como competições destas modalidades; 

 Fica proibida a utilização de Parques Infantis e “Espaços Kids”, públicos ou 

privados; 

 Fica proibida a utilização das Academias ao Ar Livre instaladas pelo poder 

público; 
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 Fica proibida a utilização de Quadras Esportivas, Campos de Futebol e Praças, 

Ruas e Passeios, para a prática de esportes coletivos, em que o contato e a aproximação 

são inevitáveis, Ex: futebol, basquete, vôlei, handebol, rugby, artes marciais, etc.; 

 Ficam proibidas atividades públicas e privadas em áreas de lazer públicas e 

particulares com aglomerações de pessoas, em qualquer quantidade; 

 Ficam proibidas locações de espaços públicos como Praças Desportivas, 

Churrasqueiras de clubes, Complexo Módulo Esportivo e todos os Ginásios de Esporte 

do munícipio e piscinas de clubes; 

ATIVIDADES RELIGIOSAS. 

 
 Fica autorizada, nos termos do Decreto Estadual nº 4.388/2020, a realização de 

atividades religiosas não coletivas, por meio de aconselhamento individual 

PROIBIÇÕES DE ABERTURA E 

FUNCIONAMENTO. 

 

 Fica proibida por tempo indeterminado, a atividade de vendedores ambulantes, 

no município. 

 Mantém-se proibida por tempo indeterminado a abertura e o funcionamento, 

bem como o comparecimento de público em casas noturnas, pubs, boates, parques 

infantis, casas de festas e eventos, academias, missas, cultos e celebrações de qualquer 

natureza que provoquem aglomeração de pessoas. 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  Fica suspensa por tempo indeterminado as 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.  

 Fica suspensa as 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.  

 Fica Suspensa por prazo indeterminado de todas as atividades externas da 
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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 

torneis municipais. 

 Fica Suspensa todas as viagens oficiais a serviço, cursos e eventos, do Prefeito, 

Secretários e Servidores Municipais, exceto em casos excepecionais equando 

autorizadas pelo Prefeito Municipal.  

 Fica Suspenso o transporte de saúde 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; 

 Fica Suspensa as atividades externas da Secretaria Municipal de Saúde 

relacionadas aos atendimentos em grupo, tais como Hiperdia e Serviço Ativo; 

 O acesso do público externo às dependências da Prefeitura e demais órgão 

municipais, deverá ocorrer apenas nos casos estritamente necessários, devendo-se 

evitar a aglomeração de pessoas em locais fechados; 

 Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas de forma a evitar 

aglomerações em seu interior. 

 Manter distância entre os contribuintes, evitando filas e a proximidade de 

pessoas, de modo a que seja respeitado o afastamento mínimo de 01 (um) metro; 

 Caso haja filas na porta, será organizado os contribuintes de modo que fiquem 

distantes, pelo menos, 01 (um) metro uns dos outros. 

 Instruir funcionários a evitar comunicação desnecessária, apertos de mãos, 

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

estabelecimento; 

 Disponibilizar para contribuintes e servidores, na entrada do estabelecimento, 
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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; 

 

 - As repartições públicas municipais permanecerão em funcionamento em regime 

de escala de plantão e caberá ao responsável por cada Secretaria a definição do 

contingente de pessoal necessário à execução das atividades essenciais e ao 

atendimento ao público; 

 

 Fica instituído o teletrabalho (home office), para aquelas atividades 

administrativas cuja presença do servidor na unidade administrativa não seja essencial 

para a execução do serviço, ficando sob a responsabilidade do Secretário de cada pasta 

estabelecer às atividades e os servidores que se enquadram em tal característica.  

 Os servidores públicos acima de sessenta anos, com doenças crônicas e/ou 

problemas respiratórios que os coloquem no grupo de risco epidemiológico e desde que 

esta condição seja  reconhecida pelo médico do trabalho da Administração Municipal, 

gestantes e lactantes, trabalharão na forma de teletrabalho (home office), e na sua 

impossibilidade serão afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração ou 

subsídio; 

 Em caso de necessidade os servidores efetivos e nomeados da prefeitura 

poderão ser redirecionados para outras atividades diferentes das que exercem, para 

atender a demanda específica em combate ao avanço do COVID19. 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS 

CLIENTES 

 

 Evitar transitar em qualquer estabelecimento comercial se apresentar qualquer 

sintoma gripal, ficando em isolamento domiciliar conforme recomendações do Ministério 

da Saúde; 

 Realizar a higienização das mãos ao entrar nos estabelecimentos, acessar 

balcões e caixas; 
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 Evitar, conversar, manusear telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e 

boca, durante sua permanência no interior do estabelecimento; 

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

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

descartável, cobrir o nariz e a boca com o braço flexionado; 

 Preferencialmente só um membro da famíla adentrar ao estabelecimento para 

realizar as compras; 

 Ao chegar em casa realizar a hieginização dos produtos comprados; 

 Fazer uso de máscaras artesanais feitas de tecidos como TNT ou outros; 

 Seguir as recomendações feitas pelos estabelecimentos quanto a observância 

das medidas a serem observadas quando da utilização de suas dependências. 
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 Todos os estabelecimentos comerciais em funcionamento, caso identifique alguma 

pessoa no estabelecimento, com sintomas de doença respiratória como tosse, coriza, dor 

de garganta e/ou febre, orientar para que ligue imediatamente para a Secretaria Municipal 

de saúde no telefone (45) 3237-1185; 

 

7 - DAS NORMAS DE OBSERVAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

 

 Todas as empresas sediadas no município de Lindoeste ficam obrigadas ao 

cumprimento das recomendações feitas pelo Ministério Público do Trabalho, como 

condicionante para o desenvolvimento da respectiva atividade econômica: 

 

8 - DAS NORMAS DE OBSERVAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

 

 Para o adequado atendimento a este Plano, serão consideradas as especificações 

da NOTA TÉCNICA Nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, que dispõe sobre as 

recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos 

realizados durante a pandemia da COVID-19, como descrito a seguir. 

 

- Limpeza - refere-se à remoção de germes, sujeiras e impurezas das superfícies. A 

limpeza não mata os germes, mas, ao removê-los, diminui o número e o risco de 

propagação da infecção. 

 

- Desinfecção - refere-se ao uso de produtos químicos para matar germes em 

superfícies. Esse processo não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove 

germes, mas ao matar germes em uma superfície após a limpeza, ele pode reduzir ainda 

mais o risco de propagação de infecções. 

 

 Somente poderão ser utilizados produtos aprovados pela Anvisa ou pelo Ibama, 

observado o seu prazo de validade. Devem ser seguidas as instruções do fabricante para 

todos os produtos de desinfecção (por exemplo, concentração, método de aplicação e 

tempo de contato, diluição recomendada, etc.), constantes no rótulo (ou bula) do produto. 

Nunca misturar os produtos, utilize somente um produto para o procedimento de 

desinfecção. 

 

 Para desinfecção de ambientes externos pode ser utilizado o álcool 70%, contudo, 

também pode-se utilizar outros produtos à base de: 

 

1. Hipoclorito de sódio, na concentração 1%, 
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2. Quaternários de amônio, como o cloreto de benzalcônio, 

 

3. Desinfetantes de uso geral com ação virucida. 

 

 Para realização de desinfecção e utilização de quaisque produtos quimicos, deverá 

ser observado as recomendações técnicas do fabricante, bem como, das orientações da 

Vigilância Sanitária. 

 

9 - OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 Para funcionamento, as empresas deverão firmar duas vias, um termo 

circunstanciado, sendo que 01 (uma) será apresentada à Prefeitura ou aos órgãos 

referenciados, e a outra deverá permanecer na organização para ser apresentada ao fiscal 

ou agente da vigilância sanitária, caso solicitado. 

 

 É de responsabilidade da Associação Comercial e Empresarial de Lindoeste – PR, 

“ACELIN” apresentar ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal uma 

relação com todos os seus associados, bem como colher as assinaturas dos seus 

associados no Termo Circunstanciado, e apresentar à Prefeitura Municipal quando 

solicitado. 

 

 Caberá a sala do empreendedor colher assinatura, no Termo Circunstanciado, dos 

Microempreendedores Individuais (MEIS), e micro e pequenos empresários vinculados à 

sala, além de apresentar uma lista destas empresas ao Departamento de Fiscalização da 

Prefeitura Municipal, 

 

10 – REFERÊNCIAS 

Resolução - RDC Nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária; 

Nota Orientativa 006/2020 – SESA//PR, que dispõe sobre as medidas de prevenção do 

COVID19, para aplicação em mercados, supermercados, atacarejos e todos os outros 

estabelecimentos que comercializem alimentos; 

Nota Técnica nº 15/2020/SEI/GGALI/DIRE2/ANVISA, que dispõe sobre o uso de luvas e 

mascaras em estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento do 

COVID/19 

 

 


