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DECRETO Nº 101/2020  
Data: 17/06/2020. 

 

SÚMULA: Ratifica as medidas estabelecidas no Decreto 

054/2020, revoga o Decreto nº 081/2020, estabelece 

regras de fiscalização 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 agravamento da crise relacionada à pandemia do Covid19 

em território nacional, e consequente aumento no número de casos na região e no 

Município de Lindoeste;  

 

 CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 

República;  

 

 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 16/06/2020; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Ficam ratificadas as medidas contingenciais estabelecidas no Decreto 

Municipal nº 054/2020, de 08/04/2020, aplicando-se em todo território Municipal, pelo 

período em que permanecer a situação de emergência pública em decorrência do 

COVID-19. 
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Parágrafo Único - As disposições deste Decreto têm caráter de ratificação, 

retificação e consolidação daquelas já decretadas pelo Município anteriormente, 

passando a figurar como instrumento normativo unificado nas ações de combate à 

COVID-19 no Município de Lindoeste PR. 

 

 Art. 2º - É obrigatório o uso de máscaras faciais, para acesso e circulação interna 

de quaisquer estabelecimentos por clientes e colaboradores. 

 

 Art. 3º - Os estabelecimentos deverão realizar diariamente a limpeza e 

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

estabelecimento e calçadas.  

 

 Art. 4º - 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. 

 

 Parágrafo Único - Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos 

clientes e funcionários, sendo permitido aos funcionários copos ou canecas não 

descartáveis somente para uso individual.  

 

 Art. 5º - 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. 6º - 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. 7º - Os estabelecimentos devem destacar informações na entrada quanto aos 

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

respiratória, bem como deverão destacar informação aos consumidores para que os 

mesmos evitem tocar nos produtos que não serão comprados. 

 

 Art. 8º - 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.  
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 Art. 9º - 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, bem como, evitar a 

entrada de idosos com mais de 60 (sessenta) anos e menores de 14 (quatorze) anos de 

idade, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do Art. 15, do Decreto nº 054/2020. 

 

 Art. 10 - 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. 11 - 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, sob pena de aplicação das sanções na forma deste Decreto. 

 

Art. 12 - Todas as atividades e serviços considerados essenciais e as atividades 

acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva, 

relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 

essenciais para sua execução deverão cumprir e considerar rigorosamente as diretrizes 

de segurança mínima estabelecidas para conter o avanço do coronavírus (COVID-19), 

previstas no Decreto Municipal 054/2020. 

 

Art. 13 – Ficam suspensas por 15 (quinze) dias, a partir de 19 de junho de 2020 os 

cultos religiosos nas igrejas e/ou templos de qualquer natureza, bem como o atendimento 

ao público em academias estúdio de pilates e congêneres, bares e lanchonetes. 

 

§1º - As atividades religiosas de qualquer natureza poderão ser realizadas por 

meio de aconselhamento individual, a fim de evitar aglomerações, recomendando-se a 

adoção de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas, pelo prazo estipulado no 

“Caput” deste Artigo. 

 

§2º - Permanecem suspensas as demais atividades não essenciais previstas no 

Art. 6º, do Decreto Municipal nº 054/2020. 

 

§3º - Fica excepcionalmente estabelecido o fechamento de todas as atividades, 

exceto farmácias, clínicas, laboratórios, postos de combustíveis exclusivamente para 

abastecimento e serviços funerários, nos dias 20 de junho de 2020 (sábado) e 21 de 

junho de 2020 (domingo).  
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CAPÍTULO II 

DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES 

 

Art. 14 - O Município se utilizará do seu Poder de Polícia, inclusive solicitará o 

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

prejuízo da imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento. 

 

Art. 15 - O descumprimento ou tentativa de burla às medidas estabelecidas neste 

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

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

sujeitando-se, ainda, o infrator, as sanções previstas no §2º , do Art. 2º, do Decreto 

054/2020, aplicando-se da seguinte Forma: 

 

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

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

previstas neste Decreto e no Decreto 054/2020, devendo lavrar o respectivo “Termo de 

Notificação” Constante do ANEXO I deste Decreto; 

 

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

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

reincidende no descumprimento das normas deste Decreto e do Decreto 054/2020, 

devendo-se lavrar o respecivo Auto de Infração na forma do ANEXO II deste Decreto; 

 

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

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

das regras deste Decreto e do Decreto 054/2020, lavrando-se novo Auto de Infração; 

 

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

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

aglomerações fora do permitido no Decreto 054/2020 para sua capacidade, após ter sido 

notificado e multado na forma do inciso anterior; 

 

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

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

Decreto e do Decreto 054/2020, após ter sido advertido e multado na forma do inciso III 

deste Decreto. 

 

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

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

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

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

as normas deste Decreto e do Decreto 054/2020, terá multa graduada em cinco vezes ao 

valor disposto no Inciso II deste Artigo e, em caso de reincidência, agravada em 10 (dez) 

vezes o valor estipulado no dispositivo em referência. 

 

§3º - Na aplicação de “Advertência” pela autoridade fiscalizadora, o prazo para 

resolução da irregularidade deverá ser imediato, exceto para estabelecimento comercial 

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

 

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

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

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

Públicos Municipais. 

 

Art. 16 – As multas fixadas pela autoridade fiscalizadora no Auto de Infração, 

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

pela área tributária Municipal. 

 

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

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

recolhimento, o débito será inscrito em Dívida Ativa. 

 

Art. 17 - A autoridade de Vigilância Sanitária Municipal coordenará os trabalhos de 

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

neste Decreto, podendo requisitar o apoio às autoridades policiais.  

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 18 - Ficam suspensas as visitas e acompanhantes aos pacientes internados no 

Hospital Municipal. 

 

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

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

necessárias aos familiares, por aplicativo de mensagens ou ligação telefônica. 

 

 Art. 19 - Permanece em vigor o “Toque de Recolher Geral”, à partir das 20h00 até 

as 6h00 da manhã, previsto no Art. 19, do Decreto nº 054/2020, com as exceções 

previstas no Art. 20, daquele dispositivo legal. 
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 Art. 20 – Os Servidores Públicos do Município enquadrados no disposto no Art. 14, 

do Decreto 054/2020, que forem flagrados desempenhando outras atividades que não as 

próprias do seu trabalho e/ou que promovam aglomerações de pessoas, sofrerão 

Processo Administrativo Disciplinar. 

 

 Art. 21 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº  

081/2020. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Lindoeste PR, 17 de junho de 2020. 

 

 

    João Paulo Pyl 

         Jurídico Municipal 

 

 

Geni Porcina Gabriel de Souza  Tiago Anastácio de Souza Neves 

Secretário Municipal de Saúde  Assessor Jurídico do Município 
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ANEXO I 
(Decreto nº 101/2020) 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE 
Centro de Operações Emergenciais – COE 

 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº _______/_________  COVID-19 
Responsável pelo imóvel:  

(   ) Proprietário (   ) Inquilino (   ) outro: ___________________ 
Nome: _________________________________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________ RG: __________________________________ 
CNPJ: ____________________________________ 

Endereço:  

Logradouro: __________________________________________ Nº: ________ Bairro: _________________ 

Agente fiscalizador: 

Nome: __________________________________________________ RG: ________________ 

Notificação  

Data: ________/________/_____________ Hora: ______:________ 

Embasamento Legal: 

Decreto Municipal nº 054/20 e  Decreto Municipal nº 101/2020, Notas Orientativas 01 à 34 da SESA.    
 
Observação:  

Fica o estabelecimento supracitado, vistoriado, inspecionado e notificado no prazo de ................... a partir da ciência 
deste para sanar as irregularidades abaixo descritas, sendo que o não cumprimento dessa Notificação será lavrado o 
Auto de Infração com a aplicação imediata da Multa conforme prevê o artigo 2º, §2º, II do Decreto Municipal nº. 054/20 
e Decreto........./2020.  
 

DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDES 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...................... 

 
____________________________                                        ____________________________________ 
            Assinatura Fiscal                                                              Assinatura do Proprietário ou Responsável  
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ANEXO II 
(Decreto nº 101/2020) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE 
Centro de Operações Emergenciais – COE 

 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº _______/_________  COVID-19 
Responsável pelo imóvel:  
 

(   ) Proprietário (   ) Inquilino (   ) outro: ___________________ 
 
Nome: _________________________________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________________________ RG: __________________________________ 
 
CNPJ: ____________________________________ 

Endereço:  
 

Logradouro: __________________________________________ Nº: ________ Bairro: _________________ 

Agente fiscalizador: 

 
Nome: __________________________________________________ RG: ________________ 

 
Data: ________/________/_____________ Hora: ______:________ 
 

Embasamento Legal: 
 

 Decreto Municipal nº 054/20 e Decreto Municipal nº 101/20, Notas Orientativas 01 à 34 da SESA. 

 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 

Através do qual fica o estabelecimento acima qualificado INFRACIONADO pelo(s) seguinte(s) fato(s): 
Ex:  
INFRAÇÃO Nº 01: anexo do Decreto nº 54/2020. 
Não dispor de álcool em Gel na entrada do estabelecimento para higienização das mãos dos cientes e funcionários. 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
. 
 

1) Pela Infração do acima disposto aplica-se ao infrator as seguintes sanções: 

 
(   ) multa de R$...................(..................................................................) conforme disposto no Inciso ......., do Decreto 
nº101/2020, devendo ser recolhida por meio de DAM, no prazo de 15 (quinze) dias contados da assinatutra deste Auto 
de Infração (Art. 16 Dec. 101/2020); 
 
 (   ) fechamento do estabelecimento até da situação de emergência (Inciso IV, Art. 15, Dec. Nº 101/2020) 
 
 (   ) cancelamento do Alvará (Inciso V, Art. 15, Dec. Nº 101/2020). 
  

 
____________________________                                _________________________ 
            Assinatura Fiscal                                               Assinatura do Proprietário ou Responsável  
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