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DECRETO Nº 060/2020  
Data:23/04/2020. 

 

SÚMULA: Altera dispositivos do Decreto Municipal 

054/2020, estabelece novas medidas para proteção da 

população e no combate ao COVID-19 em Lindoeste e da 

outras providências. 

 

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

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

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

de março de 2020; e 

 

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

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

calamidade pública no Brasil;  

 

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

o Comércio local, aprovado pelo Decreto Municipal nº 054/2020;  

 

 CONSIDERANDO as recomendações pelo Centro de Operações de Emergências -

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

realizada em 22/04/2020; 

 

D E C R E T A 

 

 Art. 1º - Ficam alterados os Incisos I e VI do Art.6º, do Decreto Municipal 054/2020, 

que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 6º - ...” 

 

“I - Clubes, jogos e competições esportivas;” 

“II - ...” 

“III- ...”  

“IV - ...” 

“V - ...” 

“VI -- Casas noturnas, boates e congêneres.” 

 

 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-sete-lagoas-mg
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 Art. 2º - Os bares poderão funcionar no horário das 08h00 as 20h00 devendo ser 

observadas, todas as medidas preconizadas ao comércio em geral dispostas no Plano de 

Contingência aprovado pelo Decreto Municipal nº 054/2020, em especial as preconizadas 

para essa atividade. 

 

 Art. 3º - Fica autorizado o funcionamento de atividades voltadas ao 

condicionamento físico, tais como: academias, estúdio de pilates e congêneres, com 

horário das 06h00 as 20h00 devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias 

preconizadas ao comércio em geral dispostas no Decreto 054/2020 as seguintes: 

I - Restrição de público a 30% (trinta por cento) de sua capacidade, exceto para 

estabelecimentos com atendimento individualizado; 

II - Elaborar e implementar, de forma individualizada, respeitando as características e o 

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

disponível no local para apresentação aos órgãos fiscalizadores competentes, quando 

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

atividades;  

III - Realizar agendamento prévio, de modo a evitar aglomeração de pessoas no interior do 

estabelecimento no mesmo horário, adotando medidas de controle de acesso na entrada;  

IV - Suspender atividades aeróbicas e esportivas (aulas coletivas), evitando a aglomeração 

de pessoas;  

V - Redimensionar a disponibilização dos equipamentos e aparelhos, considerando o 

distanciamento mínimo de 2 metros entre eles;  

VI - Manter os equipamentos e aparelhos em perfeito estado de conservação, com 

revestimentos íntegros, de modo a favorecer a desinfecção;  

VII - Obrigatoriamente, os estabelecimentos deverão realizar, entre cada uso, a 

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

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

cadeiras, poltronas/sofás, dentre outros;  

VIII - Suspender o uso de acessórios e materiais de uso coletivo que não favoreçam a 

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

IX - Proibir a entrada e permanência de crianças e idosos; 

X - Disponibilizar equipe de trabalho em quantidade suficiente para proceder com a 

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

funcionamento;  

XI - Priorizar treinos de curta duração, de modo a permanecer no estabelecimento o menor 

tempo possível; 

XII - 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; 
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XIII - 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; 

XIV - Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes; e  

XV – É obrigatorio o uso de máscaras pelos clinetes e funcionários dos estabelecimentos. 

 

 Art. 4º - Fica autorizado o funcionamento de atividades religiosas: missas e cultos 

com horário das 06h00 as 20h00, devendo ser observadas, além de todas as medidas 

preconizadas no Decreto 054/2020, as seguintes medidas: 

I - promover a higienização completa do local, antes e depois de cada utilização;  

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

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

Ministério da Saúde;  

III - as atividades religiosas deverão ter no máximo 1 (uma) hora de duração;  

IV - vedada a presença de crianças e pessoas do grupo de riscos;  

V - cuidados especiais e restrições para celebração da ceia;  

VI - promover diversas agendas com horários que não conflitem entre saída e entrada dos 

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

VII - Instruir aspessoas a evitar comunicação desnecessária, apertos de mãos, abraços e 

beijos, de modo a evitar aglomeração no interior do estabelecimento; 

VIII - Disponibilizar, na entrada do estabelecimento, local específico para a higienização 

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

toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

IX - É obrigatorio o uso de máscaras pelas pessoas, sacerdotes e demais funcionários dos 

estabelecimentos;e 

X - Restrição de público a 30% (trinta por cento) de sua capacidade, exceto para 

atendimento individualizado. 

 

 Art. 5º - Fica estabelecido a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais para 

acesso a quaisquer estabelecimentos, por clientes e colaboradores. 

 

 Art. 6º - Os estabelecimentos deverão realizar diariamente a limpeza e desinfecção 

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

calçadas.  

 

 Art. 7º - Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para 

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

apenas do dispensador de água para copos. 
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 Art. 8º - Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e 

funcionários, sendo permitido aos funcionários copos ou canecas não descartáveis 

somente para uso individual.  

 

 Art. 9º - Os ambientes deverão permanecer com as portas e janelas abertas a fim 

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

deverão manter os componentes limpos, de forma a evitar a propagação de agentes 

nocivos. 

 

 Art. 10 - Recomenda-se que os estabelecimentos com atendimento presencial, 

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

preferencialmente através de termômetro digital infravermelho ou similar 

 

 Art. 11 - Os estabelecimentos devem destacar informações na entrada quanto aos 

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

respiratória.  

 

 Art. 12 - Os estabelecimentos deverão destacar informação aos consumidores para 

que os mesmos evitem tocar nos produtos que não serão comprados. 

 

 Art. 13 - Os estabelecimentos que realizam atendimento presencial, deverão 

sinalizar o piso no direcionamento das filas, utilizando para essa finalidade, fita, giz, cones, 

entre outros materiais, de modo a manter a distância mínima de um metro entre os 

consumidores, bem como sinalizar o piso em frente aos balcões de atendimento e em 

frente aos “caixas” considerando pelo menos um metro entre os clientes e funcionários.  

 

 Art.14 - Todos os estabelecimentos autorizados a abertura para o público 

presencial, deverão designar funcionário para controle de acesso dos consumidores, 

fazendo cumprir as medidas preventivas para controle da pandemia. 

 

 Art. 15 - É obrigatório o uso de máscara facial para todo o usuário do transporte , 

seja coletivo ou de táxi, vedado o acesso sem o uso da máscara, devendo os responsáveis 

pelo transporte disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento) aos usuários. 

 

 Art. 16 - É obrigatório, a toda a população o uso de máscaras faciais (feitas de 

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

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

álcool em gel a 70%, desinfecção de superfícies, distanciamento social, entre outras. 
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 Art. 17 - A inobservância do contido neste Decreto, além das penalidades previstas 

no art. 2º, §2º, do Decreto Municipal nº 054/2020, sujeitará às normas contidas na Lei 

Federal nº 8.078/90, regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.181/97 e nas demais 

normas de defesa do consumidor. 

 

 Art. 18 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantidas as 

demais normas do Decreto 054/2020. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Lindoeste PR, 23 de abril de 2020. 

 

José Romualdo Pedro       João Paulo Pyl 

Prefeito Municipal        Jurídico Municipal 

 


