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- de 13 de agosto de 2021

Estabelece a obrigatoriedade de adoção de medidas de

:: t:lt Ê:"ffJ: : x;j H,;.' 3,XI', o J,l;, : 3' 
* o''o d o M u n i c Í p i o

SEBASTIÃO nUCnClR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado

do Paraná, no uso de suas atribuiçÔes legais,

CONSIDERANDO a da pandemiá do Cãronavírus SARS-Cov-2, causador da

infecção do COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pelo Ministerio da

Saúde e pela Organização Mundial da Saúde,

coNSIDERANDO o Decreto n.o 2.33812020, que declara situação de

calamidade pública no Município de Paula Freitas, reconhecido pela

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,

DECRETA:

Art. 1o. Ficam estabelecidas através desde Decreto no âmbito

do Município de Paula Freitas, as medidas de controle e prevençáo para

enfrentamento da emergência em saúde publica de decorrente do Novo

Coronavírus (COVID-1 9)'

Art. 20. Fica permitida a realizaçáo eventos esportivos, desde

que sem a pràr"nç, de público, permitida somente a presença dos

competidores, sempr" .o, a adoção das medidas de prevenção ao coVlD-19'

Art. 3o. Para cumprir com o objetivo de enfrentamento do novo

Coronavírus (COVID-19), são consideradas aiividades essenciais pelo Poder

Público Municipal àquelas previstas no art. 10 da Lei Federal n'o 7'783' de 28

de junho de igAg, bem como aquelas indispen-sáveis ao atendimento das

necessidades inadiáveis da comunidade, que se não atendidos' colocam perigo

a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população' tais como:- j;,;;,t _ L, i, .!,.r'.(...
| - Farmácias; ':':i:cáo *" ---.*-)."ÀS , -;.---'- -"'
ll - Postos de Combustíveis; ;,.,., *-*.16..ilC,il)çl*l-
lll - Distribuidoras de Agua e Gás;

lV - Serviços Funerários; 'r;;iiic r''' *'-- - --

VComercioemGeraldeDistribuiçãodeGêneros
Alimentícios, Materiais de Limpeza, Supermercados, mercados, açougues'

padarias, materiais de construção produtos de saú-de;

Vl - Serviços postais, fiscalização ambiental, transporte de

profissionais da saúde e de coleta de lixos;
vll Atividades de representação judicial e extrajudicial'

assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias particulares e

púnti"r., relacionadas á prestação regular e tempestiva dos serviços;

escritorios contábeis;
Vlll - Clínicas Veterinárias e Agropecuárias;
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lX - Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos,
fisioterápicos, laboratoriais, hospitalares, assistência social e

população em estado de vulnerabilidade;
X Atividades de segurança privada, incluído vigilância,

atividades de defesa civil;
Xl - Serviços de transporte e auto-escolas;
Xll - Telecomunicações e internet;
Xlll - Captação, tratamento e distribuição de água, captação e

tratamento de esgoto, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica,
incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção
das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de
energia, além do transporte e distribuição de gás natural, iluminação pública;

XIV - Serviços relacionados à imprensa, por todos os meios de
comunicação e divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e
imagens, a internet, os jornais e as revistas, dentre outros;

XV - Lojas de conveniência;
XVI - Serviços de banho, tosa e estética;
XVll - Bancos, cooperativas, cooperativas de créditos, serviços

prestados por lotéricas, serviços postais, transporte e entrega de cargas em
geral;

Xvlll - lnspeção de alimentos, produtos e derivados de origem
animal e vegetal;

XIX - Distribuição e transporte de numerário à população;
XX - Fretamento para transporte de funcionários de empresas

e indústrias, cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento;
XXI - Serviços agropecuários para manter o abastecimento de

insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal;
XXll Setores industrial e da construção civil, em geral,

serviços de manutenção, assistência e comercializaçâo de peças de veículos
automotores e bicicletas, incluído oficinas e borracharias.

Art. 4o. Todas as atividades essenciais constantes no caput
deste artigo, bem como aquelas que não desenvolvam atividades não
essenciais que não estejam proibidas de seu exercício, conforme disposto
neste Decreto, poderão funcionar com sua capacidade reduzida, respeitando
as regras de higiene definidas para o enfrentamento da emergência de Saúde
Pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), exigindo a utilização
obrigatoria de máscara de proteção de todos os clientes, associados, usuários
e colaboradores, sejam em filas e no interior do estabelecimento e do local,
devendo ainda:

| - Afixar material gráfico informativo em relação a

obrigatoriedade do uso de máscaras, higienizaçáo das mãos com água/sabão
ou álcool em gel 70% sinalizando o número máximo de clientes que podem
adentrar o estabelecimento, respeitando os critérios específicos de cada tipo de
atividade;

ll - Manter controle de fluxo na entrada do estabelecimento,
devendo possuir barreira na porta de entrada, com colaborador específico para
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este fim, visando controlar a quantidade de pessoas dentro e fora do

estabelecimento, dispor de álcool gel 70% e permitir a entrada no

estabelecimento somente de pessoas com máscaras;
lll - Os estabelecimentos deverão organizar filas de espera

para os clientes que não são suportados no interior do local, de forma que as

pessoas respeitem 2 metros de distância uma das outras. A responsabilidade

pela organizaçâo de filas é do estabelecimento e que devem obrigatoriamente

realizai marcaçÕes no chão para identificar a posição de espera de cada

pessoa,
lv Gestantes, puérperas, recém nascidos, lactentes e

crianças (menores de 12 anos) devem evitar entrar nos estabelecimentos, bem

como permanecer em filas e bancos de espera no perímetro do

estabelecimento;
V Os colaboradores deverão utilizar máscaras em todo

momento que o estabelecimento estiver funcionando ou o serviço estiver sendo
prestado, sendo que o fornecimento desta é de obrigação exclusiva do

proprietário do estabelecimento, ou da chefia nos casos de prestadores de

serviços;
VI - Os colaboradores deverâo realizar a higienização das

mãos frequentemente;
VII - Devem ser reforçadas as medidas de higienizaçáo de

pisos e superfícies, não se devendo usar vassouras para varrição a seco, ar

comprimido, lava-jatos, pois podem espalhar material infeccioso através do ar,

sendo recomendado o uso de pano umedecido com hipoclorito de sodio;

Vlll - Os teclados de máquinas de cartÕes de crédito e de

computadores, corrimãos e puxadores de portas deverão ser higienizados apos

o uso de cada cliente com hipoclorito de sodio ou álcool a70%;
lX Manter ambientes ventilados: recomenda-se manter

abertas aS portas e janelas, em caso de uso de at condicionado ou

climatizadores, os sistemas de climatização, inclusive os mini-split, sejam

mantidos sempre limpos e com renovação de ar externo;
X - Manter os banheiros limpos e higienizados, com frequência

mÍnima de limpeza a cada 03 horas, equipados com sabonete líquido e papel

toalha em recipientes proprios bem como, lixeiras acionadas por pedal.

Mantendo registro em planilha de controle de limpeza;
Xl - Caso seja identificado alguma pessoa no estabelecimento

com sintomas respiratorio como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre,

orientar para que entre em contato com a sua Unidade Básica de Saúde ou

serviço médico de referência imediatamente;
Xll - O estabelecimento é responsável em capacitar e orientar

os colaboradores sobre a obrigatoriedade do uso dos EPI's, lavagem correta

das mãos e informes diários sobre as precauçÕes, registrando sempre que

possível em ata, fotos, filmagens ou outros;
xlll os colaboradores da limpeza devem estar com o

seguinte parâmetro: gorro, máscara, luvas de borracha, aventais ou jalecos,

calçados fechados, vestes de manga longa e calça comprida;
XIV - Não fornecer a clientes itens comuns de dificil controle

de higienização, como garrafas de cafe, água, itens de alimento e

\jl/
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assemelhados, para evitar aglomeraçáo nesses locais específicos e da

contaminação atraves desses utensílios e assemelhados;

XV - Em todos os caixas deve estar disponível álcool 700/o e

para ser empregada na desinfecção de balcÔes, bancadas e toda superficie

apos um atendimento e outro;
XVI - Deverá ser adotado uma rotina periodica de higienizaçáo

dos objetos de trabalho como computadores, mouse, canetas, celulares'

telefones, máquinas de cartão, impressora, interruptores e locais de maiores

contatos como maçanetas, interruptores, etc;

xvll - Manter uma rotina periodica de higienizaçáo das mãos

ao manipular papéis, dinheiros, documentos e evitar contato com a máscara e

com os olhos;
xvlll - Bancos, longarinas e demais moveis para se sentar

devem ser retirados do local ou sei previsto a distância permitida de 2,0m2

entre as Pessoas;
xlx - Em caso de entrega domiciliar, o entregador não deverá

adentrar o domicílio e deve sempre estar fazendo uso de máscaras;

Art.5o.osrestaurantes,bares,recantos,lanchonetes,
pizzarias,lojas de conveniências, carrinhos e Carros ambulantes de lanches e

espetinhos e sorveterias, estão autorizados a atender de forma presencial seus

clientes e consumidores, limitados a 50% da capacidade do local ou no máximo

a presença de 50 (cinquenta) pessoas, caso o local possua maior capacidade

de públicó, respeitando sempre as regras de higiene.e adoção de medidas para

enfrentamento da pandemia deõorrente do Coronavírus (CovlD-19),

estabelecidos no presente Decreto.

Parágrafo único: Fica proibida a realizaçâo de bailes ou

qualquer tipo de evento ou apresentação em que haja dança entre pessoas'

Art. 60. Consultorios médicos, serviços de odontologia, clinicas

de exames, laboratorios, serviços de fisioterapia e congêneres, devem realizar

o atendimento pessoal preÍerencialmente com pacientes agendados e

individualizados de maneira a não ocorrer a permanência .de. clientes

aguardando em recepçÕes. No ato do agendamento o recepcionista deve

iúagar o cliente sobre-os sinais e sintomas de síndrome gripal, caso haja' o

atendimento não deverá ser agendado. o profissional que presta assistência

direta ao paciente deverá utilizãr roupa exclusiva. (por ex' Pijama hospitalar)'

jaleco, touca e máscara, Com troca a cada turno de trabalho oU Com presenÇa

de secreçÕes.

Art. 70. Os salôes de beleza, cabeleireiros e barbearias'

deverão prestar atendimento pessoal mediante agendamento de maneira a não

ocorrer à permanência de clientes aguardando em recepçÕes, no ato do

agendamento o recepcionista deve indagar o cliente sobre os sinais e sintomas

dã síndrome gripal, caso haja, o atendimento não deverá ser agendado'

\
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Parágrafo único: Deve-se rcalizar a higienização e

desinfecção com alcool 70% dos mobiliários a cada cliente atendido;

Art. 8o. Fica permitido o funcionamento das academias de

ginástica com sua capacidade reduzida, devendo proceder a limpeza e

Éigienização dos equipamentos quando da troca de clientes com produtos que

prãvinam'o contágio do CoVID-19, respeitando todas as regras de higiene e

adoção de medidãs para enfrentamento da emergência de saúde pública de

impórtância internacional, bem como as Recomendações Administrativas

emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde'

Art. go. Os locais com serviços de musculação, os estúdios de

pilates, de yoga e similares, (grnástica, musculação e tênis de quadra) deverão

restringir a cãpacidade de ãtendimento, adotando as medidas de controle

sanitár]o exigidas, dentre elas: uso de máscaras durante a aula, distanciamento

entre os aluÀos que não deverão compartilhar ou fazer uso de aparelhos apos

o uso pelo aluno anterior sem antes ser higienizado'

Art. 10o. Fica proibido o compartilhamento de objetos de uso

pessoal por qualquer pessoa no interior das Academias, bebedouros de água

que exigem aproximação da boca devem Ser lacrados, manter portas e janelas

abertas favorecendo a ventilação do ambiente'

Art. 11o. Os equipamentos e aparelhos em perfeito estado de

conservação, com revestimentos íntegros, de modo a favorecer a desinfecção,

obrigatoriâmente, deverão realizar, eÀtre cada uso, a desinfecção com alcool

Z07o dos mobiliárros, equipamentos, anilhas, barras, bolas, pesos, perneiras,

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

puxadores, cadeiras, poltronás/sofás, dentre outros, sendo de responsabilidade

do estabelecimento esta higienização e não ultrapassar os 30o/o da Sua

capacidade.

Art. 12o. 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.

Art. 13o. Desde que atendidos os protocolos de distanciamento

social, fica permitida a utllização das áreas de lazer públicas, tais como

quadras esportivas, complexos Oe esporte e lazer, academias da terceira

ldade, pistas de skate, Praças Públicas, etc, bem como a realização de

qualquer tipo de reunião, pública ou particular, com ate 50 (cinquenta) pessoas'

Art. 14o. Fica permitida a celebração de missas e cultos

religiosos no Município de Paula Freitas, respeitando as regras de higiene e

adõção de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública

decorrente do Coronavírus (COVID-19), naquilo que couber, as quais

determinadas em Decretos anteriores e neste presente, devendo ainda seguir
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eventuais onentaÇÕes e recomendaÇÕes emanadas da Secretaria Municipal de
Saúde.

§1o. Alem das regras já estatuídas, os templos religiosos
deverão respeitar as seguintes condiçÕes:

| - Conscientizar os fieis sobre as condutas de prevenção ao

contágio e ao combate ao Coronavírus;
ll - Disponibllizar aos fiéis álcool líquido 70o/o ou álcool gel70o/o

e recomendar a higienização das mãos na entrada e na saída do templo,
exigindo a utilização obrigatoria de máscara de proteção de todos que

estiverem no interior dos templos;
lll - Manter os ambientes ventilados;
lV - Ao termino da celebração das missas e cultos, deverá ser

procedida a desinfecção de bancadas, aSSentos, cadeiras, corrimão,
maçanetas, torneiras, balcão e todos os demais itens, através de solução de
água sanitária ou álcool líquido 70o/o.

§2o. Em auxílio às regras de enfrentamento dispostas neste

Decreto fica restrito a participação nas celebraçÕes de missas e cultos
religiosos as pessoas pertencentes ao grupo de risco.

§3o. Para o cumprimento do inciso l, do § 10 deste artigo é
recomendado que as igrejas promovam horários alternativos para as

celebraçÕes com o objetivo de impedir aglomeraçÕes de fieis fora dos templos
religiosos.

Art. 15o. E obrigatorio o uso de máscara nos espaços de uso
público e coletivo, as máscaras cirÚrgicas e contra aerossol, N95, PFF2 ou

equivalentes, devem ser utilizadas por profissionais da saúde e de apoio que
prestam assistência ou tem contato direto com pacientes, a população em geral

deve priorizar a utilização de máscaras de tecido, cujo uso e confecção devem
observar a Nota Orientativa n.o 2212020, da Secretaria de Estado da Saude e
observar as restriçÕes ao uso da máscara.

§1o. E obrigatorio o uso de máscaras:
I - Para a circulação de pedestres nos espaços públicos e

coletivos e;
Il - Para uso do transporte coletivo pÚblico, escolar e

universitário e transporte por táxi;
lll - Para ingresso e permanência nos estabelecimentos em

geral, inclusive em filas;
lV - Para ingresso, permanência ou desempenho de qualquer

atividade em repartição pública ou privada.

§2o. E fundamental que as máscaras sejam feitas nas medidas
corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz, e que estejam bem ajustadas ao

rosto, sem deixar espaços nas laterais.

§3o. Cabe aos estabelecimentos localizados no Município de

Paula Freitas exigir que todas as pessoas que neles estiverem presentes,

incluindo o público em geral, utilizem máscaras durante o horário de
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funcionamento, independentemente de estarem ou não em contato direto com

o público.

Art. 160. Pessoas com quadro de síndrome gripal que

estiverem em isolamento domiciliar devem usar máscara.

parágrafo único. O disposto no caput vale para os cuidadores

mais proximos das pessoas com síndrome gripal, quando estiverem nos

mesmos ambientes da casa.

Art. 17o. Fica autorizado a Secretaria Municipal de Saude e ao

orgão de Vigilância Sanitária a fiscalização e a tomada das providências

ne-cessárias áo fiel cumprimento do disposto neste Decreto, devendo, num

primeiro momento, promover a orientação e recomendação sobre a

indispensabilidade do uso das máscaras.

Art. 1go. Fica determinado toque de recolher à partir da

publicação do presente Decreto das 00h00min ate às 05h00min do dia

seguinte, para confinamento domiciliar obrigatorio em todo territorio do

Mrinicípio áe Paula Freitas, durante o período necessário ao enfrentamento da

situaçáo de emergência de saude publica de importância nacional e

interáacional decorrente do coronavírus (COVID-1 9)'

§1r. o disposto no caput não restringe a circulação. de quem

estiver transitando para acessar ou prestar serviços na ár9a de saúde'

indústrias, Segurança, SerViçoS públicos e serviços essenciais, desde que

comprovada a necessidade ou a urgência'

§2o. os serviços de segurança privada e os plantÕes em

serviços 
"rs"n.úir 

não estão sujeitos à restrição contida neste artigo.
' 

s3o. A fiscalização do toque de recolher será realizada pelos

fiscais da Secreiaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária com apoio da

Polícia Militar.

Art. 1go. Os particulares que violarem quaisquer das

disposições previstas neste Decreto, pessoaS fisicas ou jurídicas' serão

consideradas infratoras e sujeitos à imposição das penalidades previstas na

legislação em vigor.

Art. 2Oo. Alem das sançÕes administrativas os infratores

estarão sujeitos às implicaçÕes previstas no Decreto-Lei n'o 2'848, de 7 de

dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro), para os crimes elencados nos

artigos 268 e 330, disfiositivos estes que tratam, respectivamente' das

infráçÕes de medida sanitária preventiva e do crime de desobediência.

Art. 21.o O descumprimento de quaisquer das medidas

estabelecidas pelo Poder Público, para enfrentamento da pandemia decorrente

da infecção humana (covlD-19), inclusive as previstas pelo presente Decreto,
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acarrclará a responsabrlizaçâo civil, administrativa e penal dos agentes

infratores, e os sujeitará à aplicação das seguintes penalidades:

l. Multa;
ll. SusPensão da atividade;
lll. Cassação do Alvará de LocalizaÇão e Funcionamento e

demais penalidades previstas pelas legislaçoes correlatas.

§ 1o. As penalidades previstas nos incisos l, ll e lll, poderão ser

aplicadas cumulativamente, sem prejuizo e outras sançÕes administrativas,

cíveis e penais cabíveis.

§ 2". A multa de que trata o inciso I do presente artigo, será

aplicada nos seguintes valores:

L para pessoas físicas, de R$ 100,00 (cem reais);

ll. para as pessoas jurídicas, de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

§ 3o. Em caso de reincidência, as multas serão cobradas em

dobro, sem prejuízo das demais sançÕes aplicáveis.

s 4o. A penalidade de Suspensão da Atividade, será aplicada

imediatamente, no momento da constatação da infração, e Se dará pelo prazo

de 4 (quatro) a 24 (vinte e quatro) horas ou, em caso de reincidência, de até 5

(cinco) dias consecutivos.

s So. A penalidade de cassação do Alvará de Localização e

Funcionamento será aplicada em caso de reincidência ou de retirada, dano,

descaracterizaçáo ou destruição do aviso de interdição do estabelecimento.

Art. 22o. Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, revogando as disposiçÕes em contrário.

Paula Freitas, 13 de agosto de 2021.

S EBASTIÃO ALGACIR DALPRÀ
Prefeito Municipal
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ESTADo Do PARA\A
PRtrFtrITURA TIUNICIP.TI DE P,.\IILA TR[,ITÀS

sL( Rt.l \ni \ \I \t( tPAL DL \Dl[\tS] tt \( Ào
l)LCR-tl o N.'2.5S1/2021 - l)E t] DE ACOSTO Dt 2021

DECRETO N." 2.591/2021 - de l3 de rgosto de 2021

Estabelece a obrigatoriedarle dc atloçào rlc
nrcdidi.s dc cornbatd ao Coronar'írus - COVID-
19. no âmbito do Municipio de Paula Freitrs. e
dá orúras providências.

SEB.{STIÃO ALGACIR DALPRA, PrelciLo Iríunicipal rJe

Pauld Frcitas. Esiado do Ptra1á. Do uso de suas ariL,uiçõe"
Ic;u.s.
CONSIDER{NDO a tir pandcrnia do Coronar,irus SARS-
Cor-1. causador da tnlccciro do ('OVID-19 c os rcccrltcs
protocolos cnritidos pelo Muristério cla Saúde e pela
Organizaçàtr N{undial da Saúdr.,

CONSIDER.À\-DO o Decreto n." 2.118/1010. que declara
situaçào de calamidade pirhlica rro Munic4rio dc Paula Freitas,
reconhecido pela Assembleia Lr'gislativa do Eitado do Paraná.

DECR.ETA:

Art.1". Ficâm cstabclcr:idas alra\'ós dc5dc l)ccrcto no âmbito
do Municipio de Paula Freitas, as medidas dc cortrole c
pn,errção para elfientamento da ..mergóucia ern saúde pública
de decorrenle do Novo C()rona!irus (CO\/ll)-19).

Àrt.2'. I-ica pcrruitida a realizrção c\ertos dsporti\o\, dej{lc
qu!- sem a presença de púbLico. permitida sometrte a presença
dos comncridorcs. scmprc com â âdoçào das nrcdidas dc
prcr,cnçào ao COVID- 19.

411.3". Pxra eunrprir etrrn o ob.jetilo de entlentlrnento do novtr
Coronavírus (COVID-19), são consideradas atividadcs
essenciais pelo Potier Público Municipai àquelas prrvistas no
an. l0 ú Lei tctlerai n." 7.?t13. Je 28 de.iunho de 1989. bem
conlo aqucllls intlispcnsárcis ao atcndinrcnro das ncccssidatlcs
ina<liiivcir riu uorlunidade, que se nio atcndidtrs, crilticuu
perigo a sobrevivincia. a sa[rtle ou a segltrmça da populaçio.
tais cotno:

I - Famracias;
ll - Poslos de Cornbuslir r-is:
lll - Dr:trrlrurJorrs J. Àgr.a e r irs.
l\' - Scnicos I;urcúrios:
\'- ('omércio cm (jeral de Distribuição <le (jêneros
Alimr-ntici,rs, \latcriais dc l.inrpc-za. supcnrc'rcad(rs. rncrcados.
açougues, padarias, nlateriais dc conslruçào produtos de saúdei
\rI - Seniços postais, hscalizaçào anrbieltal. hmsporte de
prollssionais ria saúde e de coleta de 1i\os;
YII - Ativrtlades de represenLação iudicial e extraiudrcial.
assessoda e cc»rsultoria iuridicas exercidas pelas advocacias
paniculues e públicas. relacii»adas à prestdçao regulu e

tcnrpcsriva dos scrviços: cscritórios contábcisl
VIII -( liuicas Velcrinárias e Agropocuarirs:
lX - Assistência à sairde. iucluidos os seniços médicos,
odontológicos, llsiolerápicos, laboratoriais, hospitalares.
assistência social e atendimcnto à p(,pulnçâo cm estado dc
rulnerabilidade:
X - Atividades de segurmça privada. incluído vigilincia,
atividatlcs dc ticfcsa civil:
XI * Sen iços dc transportc c autLFcscolas;
XII - Telecomuuicações e intemeti
\ÍÍl - Captaçào, rratamchto c distribuiçào dc água, captaçào c
IraDnlcnLo dc Ésgoto. gcração. trahsnilssão c distritruição dc
cncrgia cléhrca. incluÍclo o Íômçcimçrrto de sufúrnentos para o
ltrncionamcnto e a rnanulenção das centrais geradoras e dos
sistcmas dc transmissào c di:hrbuição dc cncrgia, alcm do
transporre e disrribuição de gas naturol. iluninaçâo públicu.
.\l\'- Sen iços relacionados à imprensa. por toilos os meios de
aornunicaçào c drrulgação disponivcis, incluidor a

rldiodiiirsào de sons e irtragens, a internet. os jornri' e as

rc\istas. dentlc outÍos;
XV - LojLs de convcniência:
XVI - Serviços de banho, losa e cstética;
XVII - Barcos, cooperalivas. c()op.-rativas dc crédiros,
sr'rliços prestados por )otericas, seniço. Jrrstais. trdsFotlc c
cntrcga dc cargas cm gcral;
XVIII - Inspeção de alimentos. produtos c c]erivados de
odgem animal e vegetal;
\lX - DistribuiÇãú c lnnsportr'de numcrário à popu)açào;
XX - Fretarrtcnto pari lransportc rlc luncionários de empresas
e irrdústrias, cuja atir iclude esteja autoriarla ar> furcionamerrLir,
X.\I - Serviçes agropecuários pilâ manter o âbâJtecinrento de
insunros c alinruntos ocecssários à nranutcnção da vjda anrnral:
XXII - Se«rcs Lndurtrial o da construçào civi1. erl geral.
sen'iços de marruteilçào. assistÉlcia e comercialização de Peças
dc vcículos auton)otorcs c biciclctas. incluido otlcinas c
borraclrrrias

Âr1.4". Tod$ as atividadrs r-sscnciais constantes no r.aprl1
destc afllgo, bem çomo aquelas que nào desenvolvam
atividarlcs uiio esscnciais quc uio cstcjarl proibidas dc seu
exercicio. conlorme disposto neste D*reto, poderão funciunar
corl rua capacidad!. r!.duzidn. rcspcitando as rcgras dc higicnc
dcfinidas para o eDlrentamsnto da euergência de Saúde
Publica decorente do Coronavirus (('O\/ID-19), exiginclo a

urilização ohrigatória de rráscara de proreçâo de todos os
clicutes, associados. usuários c colaboraclores, sejant eur filas e

no interior do estabelecimento e do local. devendo ainda:

\,wwv.diariomunicipal.com.br/amp/materialA2467DB0/03AGdBq25zpSXi4x_STTFDtZqqlrMlBEAiBkVzwfiip3k6F5BK4ullnCeSEZVTMUR6DUPFol
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I - Afixar nraterial práfico infomativo em rclação a

obrigatodedade do uso de màscaras, higienrzaçào das rnãos
con água,/sahâo ou alcool em gel l0oo sinalizando o nirnrero
rráximo de clicnres que podenr adentrar o !'stabeLcciLrento.
respeitmdo os cdtérios especllicos cle cada tipo de atividade;
lI - Marter ct,ntrole,.le fluro na cntrarla do cstabelcçimcntrr.
d,-rcndo possurr barrcira na porta dc cntrada. com colaborador
especiirco para este fim, visando connoliu a <lualtidade de
pessoas dentro e lbra do estabelecimurto, dispor de álcool gel
707ô c pcrmitir a cntÍada no cstabclccimcnto somcntc dc
pcssoas conr rláscalasi
III - Os estabelecimetrlos deveÉo orgarizar filas de espera
para os clientes que nào sào suportados no interior do locrl, de
lbrma quc as pcssocs rcspcitcnr 2 nlctros dc disrrincir unra das
outras. A respunsabilidade pela orgarizaçào de filas i do
estabelecimento e que devern obrigatoriamenre realizar
nrârcaçõcs no chào para idcntiÍicar a posiçãtr dc cspcrr dc cada
pcssoo;
I\'- Gcstotcs, puérperas. rccém nasci<los, lacteDtes e ctialçls
(,rlt_Ores rlC I -l rno. ) dCr enr e\ iltr enlrtr n1,\

csLrbclccinrcntos, bem conro pcrnranccer cnr filas e bancos de
cspcra no pcrintcÍro do cstabelecinrcüto.
\'- Os çolahoradores deyerào utilizar miiscaras cm todu
mom!'nto quc o (-stab!-lc!-im(-nto cstjvcr funcionando ou o
sen'1ço estiver sendo prestado, sendo que o ftmecimento desta
é de ohrigaçào c,rclusiva do proprietário do estabelecirnelto.
ou da chetla nos casos de prestadores de serviços:
Yl - Os colaboradores cleverào realizar r higienizaçâo das
mâos fiequclterleille:
Yll * [)evem ser reforçadas as medidas de higienizaçào de
pisos c srrpcrficics. não sc dcvcndo Lrsar vassoums para
lariçào a seco, ar compúmido. lava-jrtos, pois podenr
espalha muterial iufeccioso atrar'és tlo ar. sendo recomeldado
o usrr dc prno unrcdccido com hipot'lorito dc- siidio.
Vlll - Os tcclados de máquinas de cartôes de credito e de
cornputadores, corrimãos e puxadores de portas deverào ser
higienizados após o uso de cada cliente Çorrr hipoclorito d.'
sódio ou álcool a 7()%o:

IX - Murter ambientes rentilados: recolneuda-se rlautdr
aberlas as lonas e jarrelas, em caso de uso de u coldicionado
ou clintatizadoros- os sislcrnàs dc clinratizaçao. rnclusivc os
nrirri-split. sejanr rrronlidos senrpre lirrrpos c donl rctro\'âÇio dc
aÍ cxtelllo:
\ - IVanttr os banhciros linrpos c higicnizador. corn
ticquência nrininra dc Iiurpeza a ceda 0-l horas, equipados conr
satruele liquido c papel toa)ha cm recipiclltcs pr(iprios benl
como. lixciras uuiona,las por pcdal. N{antenrlo rr'gisuo crn
planilha dc controlc dc lrnrpcza,
Xl - ( uo scia iilentificado algurna pes:on Do eslabelecimcnto
çom sirttomas resPirdlóÍio couo tosse. coriza. dor de garganla
clou Ítbrc. (rricntcr para quc cntTc cm contalo com a sua
Llnidade Básica de Sairde ou sen'iço nrédico de referência
lnrediaramente:
Xll - O estabclccirn!-nto ó rcsponsálcl em capacitar c oriürtar
os colaboradorcs sobrc a obrigflloricdacic do ustr dos EPI's.
lavagenr correta das màos e infomes diírios sobre as

prrcauçôes. rcgistraldo sempre que possivel ern ata. lbtos.
tllmagcns ou i)utros:
XIII - Os colaboradores da limpeza devem estar corn o
seguirte prànero: gono. rnáscara, luvas de bonacha. averrtais
ou lelecos. calçados lêchados. vestes de rnanga Iongr c calça
conlpridai
XI\'- Nào lbnecer a e-lientes itens cr»nuns de diti.il couü.ole
de higienizaçào. corno garrafas de culé. água. ileus de alirnento
c asscnlclhados. pârâ cvitâr aqlorncraçrjo ncsscs locais
especíilcos c da contJmilaçào atra\,és rlcsscs ule[silios e

assenrelhados:
\V - Em todus os e:airas deve estar dispnível álcool 701'o e
para scr crrprcgada na dcsinfccção de balcõcs. bancades e toda
supcrlicre após um alendirnento c outro;
XVI - Dcverá scr adotadt' uma rotina pcnódica dc
hiricnização dos obictos dc trâbalho oomo compuud(ucs,
mou\§, (iulrtits. celulrres, teleftnes. ntáquinas de crrtào.
imprcssora. inlcrrtplorcs c locais dç maiorcs erulatos corno
rnaçanctas. inlcrruplorcs, clc:
XYII - l{anter unra rotina periódica de higienizaçào das màos
ao nanipuiar papéis, dinheiros, docLmentos e evilar contato
!'orn a máscarâ e corr ot olhos:
XVlll - ItJncos. lorprnrrs . dcrrr. mo,crs prri \i scnrar
cler ç:n ser retilaclos clo local ou ser prcvisto a dislârcia
lermitiJa Jr ).(m'enlrc as pess"r..
Xl X - Enr caso dc cnlrcgâ domiçi liar. o cnlrcgador nào dcvcrii
adcntrar o douricilio ç dçr'e ssmpre r-star làzendo uso de
nráscaras:

Art.5"- Os reslruranles. bNrcs. recanlos, laDchonelcs. ;tizzarias.
llrjas tle cr»leurêlciirs. canirüos e caros aubulautes de
lanches c espctirüos e sor\etcriis. cstio auloriados a atendçr
cic lorrna prcscncial scus clicntcs c consumidorcs, limitados a

509i, d.r calracidade do locrl ou »o máximo a presença de 50
(cinquenta) pessoas. caso o local possua maior capacidade de
público. respeitando serlprc s regr6 de higiene e adoçio r.le

ntedi<1as parc enlicnlanrcntô da panderria d€corr€nte do
Cortrnavirus (COVID- I91. estabelecidos rro presexLe DecreLo.

ParágraÍb único: Fica proibidN â rcalizaçâo dc barlcs ou
qualquer tipo dc clento ou llprcscrltrçào em que hajr dançr
entre pcssoâs.

Art. ó". (onsulrórios rrédicos. seruiços tlc orlontologia.
clilicas de examcs. laboratórios, seniços de lisioterapic c

congôneres, devern realizar o atendirnento fr'ssoal
prefercncialnrenLe com paciente\ agendados e irdividualizados
de mancirr a nio ocoirer a pennauência cle clientcs aguordando
cn recepçires. Nr) ato do agendamenlo o recr-pciorista derc
indrgrr o clicnte- sobre- os sinais Ç sinlomrs dc síndÍornc gripal,
cuo )raja. o atendinrento nào deverá ser agendado. O
prohssional que presta assistênçia direta ao pacicute deverá
urrlizar roupa exclusiva (por ex. Pi.jama hrrspitalar), jaleco.
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t()uca e máscara- cour lroca a cada tuirlo de trabalho ou com
presença de secreçôes.

Âr1.7". Os salõcs dc bclçza. çabelçirciros s barbearias. deverâo
prestar alcndiurcnto pcssoal urcdiante agendarnento de tnmeira
a não uc,r'rcr à permanêuuia dc çlivntes aguardanr.lo ern

rcccpçõcs. no a«r do rgcndamcnto o rcccpcronista dcvc indagar
o clieute sobre 0s slnais e sintornas de sindrome gripal, oaso

haja, o atendrmento lão deverá ser agendado.

Parágrafo único: Dcvc-sc rcrliar a higienizaçào e

desirrfecção com alcool 7()% dos mobiliáritrs a ca<1a clicute
atendido:

Art. 8''. Fica permitido o t'ucionalnento das academias de
ginástica corn sua capaciilade reduzida. devcndo ptoceder a

lirnpcza c higicnização dos cquipanrcntos quando da locl r1c

clientes conr produtos cluc previnanr o contágio do COVID'19.
respeitàrdo Lodas as regms dc higienc c a<loçâo de mcdida"
para entientf,rnenrtr da emcrgência de saúde pública de
imporlánciâ intcinacional. bcnr como as Rcconrendaçõcs
Adrrinistrativas erriLirLrs pcla Sccrclria Murcipal cle Saudo.

ArÍ.9". Os locais conr scrviços dc musculaçÀo, os cs1údios dc
pilates, de 1-oga e simiiares, (ginástica, musculaçâo e tanis de
quadra) dcrerào rcstrlngir a çaira.-idade de atendimento.
adolando as medidas de controle srnrtário exigidas, dentre elas:
uso de nráscaras durante a aüla. distanciantr'nto cntre os alunos
que nào deverão compaíilhar r>u fazer uso de aparelhos após o
uso pelo alulo alterioÍ sem ante\ ser higielizado.

Art. l0'. Fica proibido o compailiihameDlo de obje«rs de uso
pessoal por qualqncr pcssoa uo interior tlas Aça<lemias.
bcbcdouros dc água quc cxigcm aproximaçào da boca dcvctrr
ser lacrados. rnanteÍ loÍas e janelas abertas ii*'orecendo a

ventilação do anbicnte.

Art. ll". Os equioanrentos e aparclhos enr perfeito estadtr ilc
L'o1Ner1,açio. co[r re!estin]Ênlos iDtcgros. de modo a làvorecer
a desinlecÇão. obrigutoÍirÍncnte, deverào realiziu. entuc cada
60. r dcsint'ccçào çonr alcorrl 70qi dos nrobiliários.
cquipa[]c[tos. anilhrs. barras. bolas, pcsos. penrcirns,
colchoncres. corrinrào. rnaçrnctas, tenninais de pagamcnto,
e'lcvadores, puxrdorcs. cadciras, polLronas,solás. dentrc outros,
scndo dc rcsponsabrlidatlc do estabclccinrcnto csta
hrgienizaçiio c Úào ultrapusirr os 30o,o rla sua capacidade.

Art.12", Suspcndcr o uso dc accssórios c nratcriais dc uso
coletivo que nâo favoreçam a devida desinfecçào, tais corro
luvas dt hore. protelor de cubeça. cordas. delltre outros.

Art. l -l'- f)csde que atendidos os protocolos dr distanciurcnto
social. lica pennitida a utilizaçào das áreas de lucr pub1ica.,
tciS conlo quadra§ esport'i!âs. complexos de esporle e lazeÍ,
acadcmias da tcrccirâ Íd3d!'. f,istas dc sLatc, Praças Púb1icas,
ctc, bcnt corno a realizaçào de qualqucr tipo dc reuniio, pública
ou puticulu. com atÚ 50 (cinqueilta) pcssoas.

Art.1.1". Fica pemritida a celebraçâo de missas e cuitos
religiosos lo Muricipio ric Paula L'rcitas. respeitarrdo as rcqrar
de )rigiene e xdoçào de nredidas para eniientarnento da
enrergência de saúde pública decorrenLe do Coronarirus
(( OVIDl9), uaquilo que couber. as quais detcnninadas errr

Decretos urterioles e nestl'prc-sente, dcvendo airtda seguir
cvcntuais oncntxçõcs c rccorncndnçõc! cnldnadas da Sccrctaria
Municipal dc Saúdc.

§l'. Alenr das rcgras já estatuídas, os tenrplor religiosos
delcrào rcspcitar as scguintcs condiçircs:
I - Conscientizr os fiéis sohre as condutas dc prevcnçào ao
c,'rrúgit' c rt, ct'ntlrutc J(, C(Iorlr! iru:
ll - DisponibilizaÍ âos fióis rllcool líquido 70"," ou í1cool gcl
70or e rccorlendu a higienização rlas mios nJ cuL'rda e ur
saida do tcmplo. cxigindo a ulilizaçào ohrigatória dc máscara
d.- pÍotccão dc todos qur'csti!§rcm no intcrior dos tcmpL)s;
III - N{anter os anrbientes lentilados:
I\: - Ao temino da celebraÇào das missas e cullos. deverá ser
prtrcedida a desinlêcçào de bancadas. assentos, cadeiras.
corrimão. uraçanctas. tomcims. balcâo c lodos os dcmais itcns.
atrovés de soluçâo cle água sanitária ou álcool hquido 707,.

§2". F,m auxilio às regras de enfr!'ntam(-nto dispostas neste
Dccrclo iica rcstrito a panicipaçào nas cclcbrrçõr'r dc rnissas c
cultos religiosos as lcssoas pcÍcnccntcs ao grupo dc risco.

§.1''. Para o curnprimento do ilciso I, do § I" deste atigo é

recontendedo que as igrejas promovam horários alternalivos
para as celetlrações conr o objclivo de inrpedir aglonrerações cle

Íiéis lora dos tcurplos rcligiosos.

Ârt.15". E. obrigat(irio o uso d!: nráscam nos cspaços c1c ustr
púLrLico e colctivo, as máscaras cirúgicas c coiltra acrossol,
\95. PIF2 ou cquivalentes. devcnr seÍ utllizadas por
er\\rl\.:ond 5 da srúdc < dc apoio quc prertrm rsir.lirrir ou
te[r c(,nato dirctQ oom pacientes. a f»pulação enr geral deve
priorzu a utilizaçào de rnáscaras de tecido, cujo uso e

conlecçào devern obsenar a Nota Oricntativa n.'ll/?020. da
Sücrctrrii dc Esudo tla Saúric c obscrvâr âs rcslrLçôcs âo uso
cla mriscarr.

§1", E obrigatiirio o uso dc nráscaras:
I - Paru a circulação drr pedestres nos cspaços pt'iblioos e
colclir,os ei
ll Para uso do transporte co)etivo pLiblico, escolar e

unirersitário e trarlsportç por taÀi:
III - Para ingresstr c pemauência nos estabelecirneutos eur
geral. inclusirc em lilas;
l\'- Para ingrcsso, pe'mranônciii ou dcs.-rrrpcnho dc qualqucr
ctividadc cnr rcpartição priblica ou privada.
§2". E rundmental que as máscaras sejam feitas nas mc<1idas
corretas. cobrindo lotrlrnenie a boca e nariz. e que estejanr benl
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ajustadas ao rosto, sern deirar cspaços nas laterais.

§.1". Cabe aos estabelecimenlos localizados no Muuicipio dc
Paula Írrcitas exigir que todas as pessoas que neles estivererr
presentes, incluindo o pübiico em geral. utilizenr:náscaras
durante o horário de fmcionanrcnto, independentemente de

cstilçm ou nio crn çontato direto corl o público.

Àrt. ló". Pessoas corn quadro de sírdrome gripal que

cslivercm cn isolarnelto (lorniciliur devcm usu máscra.

Parágrafo único. O disposto no rzpzl valc'para os cuirladores
rnais próximos das pessoas conr sindrome gripal, quardo
cstiveÍern nos nresrnos anibientr'J da casa.

Árt. 17". Fica autorizrrlo a Secrettria Muricipal de Saúde e ao
órgâo de Vigilância Sanirária a fiscalizaçào c a tomada dds
provirlêncLas ncccssárias iro iicl cumprimcnto do tJisposto nc:stc

Decrelo. dcvcndo. num prinrciro trlonlento. nronrovcr a
orienraçào e recomeldaçào sobre a indispensabilidade do uso
das rnáscaras.

Art. 18", ['ica deteminado toqrie de recolher à prtir d.a

publicação do FÍescnle Dccrero dirs 00h00min até às 05h00rnitr
do dia scgLrntc. para conlinamcnto domiciliar ohrigatóno cm
todo território do Nlunicipio de Paula Freitas. dLuante o periodo
neçessário ao enlienlamento da sihraçâo dc emergêrcia dc
saúde pública de imporlância nacional e internacionaj
decorrente do coronavinrs (COVID-19).

§l'. O disposto no cí{)ír nào restringe a circtrlaçâo de quern
§stivcr tlansitando para accssar ou prcstar scrviços na árca dc
saúdç. irtdús[-ias. segurauça. serliços pirblicos e seniços
esseuciais. desde rpe comprolatlu a neccssi<lade ou a urgüncia.

§2". Os scniços dc scgurrnça privada c os plantõcs cnl
sar\'rius c:sen(rari nào cstàu irrlcitos a rcstrrçio eonti«lu ncttr
artiSo.

§3". À tiscalizaçào do toque de recolher será realizada felos
llscais da Sccrctarra Vunicipal da Saúdc e Vigilância Sanitárir
c<»n apoio da Policir Mililar.

ArÍ. 19". Os paÍicularcs quc riolaron qrraisqucr dts
disposiçires prevista\ nestc Decreto. pessoas fisicts ,ru
jru.idicas, scrào corsideradas urliatoras e sujeitos à imposiçio
drs Dcnrliú"ot» nr(\ i{lir\ r! leJ slrçio etrr r i.ot

-{rt- 2(1". Álém das sanções adurinistr?tivas os iniialor€s
estrão suieitos às implicaçôes prcvistüs no Dccrcto-Lei u.o
2.348. dc 7 dc dczcnrbro dc 19-10 (Código Pcnal Brasr)ciro),
para os crinres elencados los arliElos 268 e 3]0. dispositilos
cstes que tratam. respeclivanente, das ilfrações Lle mçrlidu
srnitíria prcvcntiva c do errimc dc dcrsobcdiôncia.

.\rt.2l.'0 descmprimento de quaisquer das rnedidas
estabelecidÀ\ pelo Pod!.r Público. para enlÍentarrento da
pandcrnia dccorrcnlc da inlccçio humana (COVID-19).
ilclusive as prerislas pclo presgule l)ecreto, açarrrL;uá a

responsubilizaçtio civil. at.lministrativd e lrenal dos agerltes
intiatorcs. c os sujcitará à aplicaçâo das scguintcs pcnalid3dcs:

[ - Multa;
I I - Suspensào da ctividâde:
III - Cassação elrr Âllrrá dc Localraçào e Iruncionanrcnlo e

dcrnais pcualidades pÍevislas pelas legislações corelatas.

§ 1". .Á.s pcnalidadcs prc!istâs nrrs incisos I. II c lll, podcrão scr
aplicadas culrulativrmerilc. scm prejuizo e outas sü]Çõcs
Jomini\rJtr\J5. crrcrs c pcilars euhrrcii.

§ 2''. A nrulta tlc cluc trata o inciso I clo presente artigo. scrá
aplicada los seguintes \ alorcs:

Iriri p.isoxs fi"ru.r'. ric RS I tJU tltt teinr rlrr .t
para rs Iessoas jujdicas. ite R$ 2.{J{.to.00 (doi. rlil reais);

§ 3'. Êm crso dc rcincidôncia, as mrritas s!-rio cobradas !-rn
tlobro. sern pre.juizo das deurais sançôes aplicáveis.

§.1', Â penalidade de Suspensão da Atividade, será aplicada
imcdiatamcrttc. no monr!-nlo da constatação da inlrírção. c sc
drra pelo prazo dç 4 (quatro) a 24 (viute e quatro) ltoras ou! enl
caso de reltrcidÉncia. de até 5 {cinco) dids corrsecutivos.

§ 5". A penalidade de casiaçâo do ,{lvrrh de Localizaçào c

Furtcr<rranrento será aplicada en) caso de rtilcidência ou rle
retiredx. dano. descaractcrização ou destrrrição do aviso de
interdrçào do estibclccimenlo.

AÍ1.22". Este Decreto eDtra ern rigor na data ile sua
publicaçào. rc!0{ando as disposiçõcs cm conlrário.

P.rulr l-tctt"s. ,.1 qe ilguslo d( :()2 r.
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