
\b§t MUNICíPIO DE PAULA FREITAS

AV. Agostinho de souzo, ó4ó - Fone: 142\ 35ó2-1212- Fox: {42) 35ó2-l 188

cNPJ 75.ó87.?54/0001-.l3 - cEP 84 ó30-000

PAULA tRE|ÍAS - Estodo do PoronÓ

E-moil: odminislrocoo'g- poulofreitos'pr'gov'br
www'Poulokeilos'Pr'gov br

SUMULA: Estabelece a obrigatoriedade de adoção de medidas

de combateãàtã|.ánrrírus --coVtD-'19, no âmbito do Município

de Paula Freitas, e dá outras providências'

'EBASTIÃo 
ALGACIR DALPRA, prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado

do Paraná, no uso de suas atribuiçÕes legais'

CoNSIDERANDO a diminuição do avanço da pandemla do coronavírus SARS-

cov-2, causador da infecção do coVlD-19 e o recente Decreto emitidos pelo

Estado do Paraná, no 8'705 de 14 de setembro de 2021'

CoNSIDERANDO o Decreto n.o 2.338t2020, que declara situação de

calamidade pública no MunicÍpio de Paula Freitas, reconhecido pela Assembleia

Legislativa do Estado do Paraná,

CoNSIDERANDO a diminuição dos casos dos casos de coVlD-19 da região do

MunicÍpio de Paula Freitas;

DECRETA

Art.lo.FicamestabelecidasatravésdesdeDecretonoâmbito
do Município de paula Freitas, as medidas de controle e prevenção para

enfrentamento da emergência ", saúde pública de decorrente do Novo

Coronavírus (COVI D-1 9)'

Art.2o.Ficapermitidaarealizaçaoeventosesportivosou
culturais, desde que respeitadas as regras de higiene e distanciamento' sempre

com a adoção das medidas de prevenção ao COVID-19'

Art.30.Paracumprircomoobjetivodeenfrentamentodonovo
CoronavÍrus (CoVlD-19), são coÀsideradas aíividades essenciais pelo Poder

Publico Municipal àquelas previstas no art. 1O da Lei Federal n'o 7 783' de 2B de

junho de 1989, bem como aquelas indispensáveis ao atendimento das

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

a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população' tais como:

l- Farmácias;
ll - Postos de Combustíveis;
lll - Distribuidoras de Agua e Gás,

lV - Serviços Funerários;
V _ Comercio em Geratde Distribuiçáo de Gêneros Alimentícios,

Materiais de Limpeza, superm"r.uoár, mercados, açougues, padarias, materiais

de construção produtos de saude; -:or'iiâl -ii i"r ' *--
r:;,;àü : *f; --i :, --*----:-t-:.', ."' I

DECRETO N." 2.606/2021 -de 16 de setembro de 2021
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Vl_Serviçospostais,fiscalizaçãoambiental,transportede
orofissionais da saúde e de coleta de lixos',Vll-Atividadesoerepresentaçãojudicialeextrajudicial'
assessoria e consultoria jurídi"u, à*"r.idas pelas advocacias particulares e

públicas, relacionaJás a piestuçao ,ãôJl;;;i.;pestiva dos serviços; escritorios

contábeis;
Vlll - Clínicas Veterinárias e Agropecuárias; - ---.i^^^

lX Assistência 
j 

',ú", 
Incl'uídos oS serviços médicos,

odontologlcos, flsioterápicos, rruoãtonris, hospitalares, assistência social e

atendimento, pó'iáção "* estado de vulnerabilidade;

xAtividadesdeSegurançaprtvada,incluídovigilância,
atividades de defesa civil;

Xl-]s"'u,iços de.transporte e auto-escolas,

Xll - TelecomunicaçÕes e internet' 
.

xlll - captação' ttàiã'ltto e distribuiqã9 d: á9:i:japtação e

tratamento de esgoto, geração, tr;;r;i.;ão e distriouiçao de energia elétrica'

inctuído o fornecimento de ,rpri*ániàr nãru ll,incionamento 
e a manutenção

das centrais geraàoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia'

além do transpoià"-Jirtrinuição de gás natural, iluminação publica;

xlv_Serviçosrelacionadosàimprensa,po'tgdososmeiosde
comunicaçãoedivulgaçãooisponiveis,incluídosaradiodifusãodeSonSe
,. # nl: ãl n t"' n J, o ã 

Jii: ? : : 
"X'" 

:".', à'J : 
';, 

o 
" 

n 

"" 
o u t r o s ;

Ivr - Sátviços de banho, tosa e estética'

XVll - Bancos, cooperativas, cooperativas de créditos' servlços

prestados por loiericas, serviços postais, transporte e entrega de cargas em

geral; 
xvilr - rnspeção de arimentos, produtos e derivados de origem

animal e vegetal; -a^ r^ ^,,,.^rárin à nnnrrla -
XIX - Distribuição e transporte de numerário à população'

XX_Fretamentoparatransportedefuncionáriosdeempresase
industrias, cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento;

XXI - Serviços agropecuários para manter o abastecimento de

insumos " 
,r,r"nià, nã.".rarios"à manutenção da vida animal;

XXll-Setoresrndustrialedaconstruçãocivil'emgeral'serviços
de manutenção, assistênci, à comercializaçáo de peças de veículos

automotor", " 
ti.i.Étas, incluído oficlnas e borracharias.

Art. 4o. Todas as atividades essenciais constantes no caput

deste artigo, bem como aquelas;;";";ãsentlotv-am atividades não essenciais

que não estejam proibidas de seu exercício, conforme disposto neste Decreto,

poderão funcionar com sua .rôriâáO-"- reOuziOa' respeitando as regras de

higiene oetiniias para o enfrentamento da emergência de saúde Pública

decorrente do coronavirus (coülD-igj, exiginoo ã utilização obrigatoria de

máscaradeproteçãodetodososclientes,associados'usuáriose
colaboradores, sejam em filas à Ào interior do estabelecimento e do local'

devendo ainda:
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l-Afixarmaterialgráficoinformativoemrelaçãoa
obrigatoriedade do uso de máscaras, hi{ienizaçãt-o das mãos com água/sabão

ou álcool em gel 70% sinalizando o'núr"ro máximo de clientes que podem

adentrar o estabelecimento, respeitando os critérios específicos de cada tipo de

atividade,
II - Manter controle de fluxo na entrada do estabelecimento'

devendo possuir barreira na porta de entrada, com colaborador específico para

este fim, visando controlar a quantidade de pessoas dentro e fora do

estabelecimento, dispor de álcool gel 7O% e permitir a entrada no

estabelecimento somente de pessoas com máscaras;

Ill - 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

organização de filas é do estabelecimento e que devem obrigatoriamente realizar

.ãr.uçOàs no chão para identificar a posição de espera de cada pessoa;

lV_'Gestantes,puerp",,.,recémnascidos,lactentesecrianças
(menores de 12 anos) devem evitar entrar nos estabelecimentos' bem como

à"*rnu"er em frlas e bancos de espera no perimetro do estabelecimento'

Voscolaboradoresdeverãoutilizarmáscarasemtodo
momento que o estabelecimento estiver funcionando ou o serviço estiver sendo

prestado, ."roo 
-qr" 

o fornecimento desta é de obrigação exclusiva do

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

serviços;
Vl - Os colaboradores deve râo realizar a higienização das mãos

frequentemente;
VII_Devemserreforçadasasmedidasdehigienizaçáodepisos

e superfÍcies, não Se devendo usar VaSSouraS paÂ varrição a Seco, ar

comprimido, ,rur-1àtos, pois podem espalhar material infeccioso através do ar'

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

Vlll-ostecladosdemáquinasdecartÕesdecréditoede
computadores, corrimãos e puxadores de portas deverão ser higienizados apos

o uso de cada cliente com hipoclorito de sodio ou álcool a70o/o,

lX - Manter ambientes ventiladoS: recomenda-se manter abertas

as portas e janelas, em caso de uso de ar condicionado ou climatizadores' os

sistemas de climatização, inclusive os mini-split, sejam mantidos sempre limpos

e com renovação 
i"úff,:':ltoürnr-,"rros rimpos e higienizados, com frequência

mínima de limpez a a cada 03 horas, equipados com sabonete líquido e papel

toalhaemrecipientespropriosbe'm'como,lixeirasacionadasporpedal'
Mantendoregistroemplanilhadecontroledelimpeza,

Xl - Caso seja identificado alguma pessoa no estabelecimento

com sintomas respiratorio como tosse, cori2a, dor de garganta e/ou febre'

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

serviço medico de referência imediatamente;
xll-oestabelecimentoéresponsávelemcapacitareorientar

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

mãos e informes diários sobre as precauÇÔes, registrando sempre que possível

em ata, fotos, filmagens ou outros;
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XIll - 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 difícil controle de

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

pa"ra evitár aglomerãção nesses locais específicos e da contaminação através

desses utensílios e assemelhados;
XV - Em todos os caixas deve estar disponível álcool 7)ok e para

ser empregada na desinfecção de balcÕes, bancadas e toda superfície 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 higienização das mãos ao

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

os olhos;
xvilt -

devem ser retirados do
as pessoas;

XIX - Em caso de
adentrar o domicílio e deve sempre

Bancos, longarinas e demais moveis para se sentar
local ou ser previsto a distância permitida de 2,0m'entre

entrega domiciliar, o entregador não deverá
estar fazendo uso de máscaras;

Art. 5o. Os restaurantes, bares, recantos, lanchonetes, pizzarias,

lojas de conveniências, carros ambulantes e congêneres, estão autorizados a

atender de forma presencial seus clientes e consumidores, limitados a 60%

(sessenta por cento) da capacidade do local, desde que este número não exceda

o limite de 1.000 (mil) pessoas, respeitando sempre as regras de higiene e

adoção de medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus
(COVID-19), estabelecidos no presente Decreto.

Parágrafo único: Fica proibida a realizaçâo de bailes ou

qualquer tipo de evento ou apresentação em que haja dança ou contato físico

entre pessoas.

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

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

atendimento pessoal preferencialmente com pacientes agendados e

individualizados de maneira a não ocorrer a permanência de clientes

aguardando em recepçÕes. No ato do agendamento o recepcionista deve

indagar 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 utilizar roupa exclusiva (por ex. Pijama hospitalar),
jaleco, touca e máscara, com troca a cada turno de trabalho ou com presença

de secreçÕes.

Art. 7o. Os salÕes de beleza, cabeleireiros e barbearias, deverão
prestar atendimento pessoal mediante agendamento de maneira a não ocorrer
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à permanência de clientes aguardando em recepçÕes, no ato do agendamento
o recepcionista deve indagar o cliente sobre os sinais e sintomas de síndrome
gripal, caso haja, o atendimento não deverá ser agendado.

Parágrafo único: Deve-se realizat a higienização e desinfecção
com álcool70% 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
higienização dos equipamentos quando da troca de clientes com produtos que
previnam o contágio do COVID-19, respeitando todas as regras de higiene e
adoção de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional, bem como as RecomendaçÕes Administrativas
emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 90. Os locais com serviços de musculação, os estúdios de
pilates, de yoga e similares, (ginástica, musculação e tênis de quadra) deverão
restringir a capacidade de atendimento, adotando as medidas de controle
sanitário exigidas, dentre elas: uso de máscaras durante a aula, distanciamento
entre os alunos que não deverão compartilhar ou fazer uso de aparelhos apos o
uso pelo aluno anterior sem antes ser higienizado.

Art. 10. 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. 11. Os equipamentos e aparelhos em perfeito estado de
conservação, com revestimentos íntegros, de modo a favorecer a desinfecção,
obrigatoriamente, deverão realizar, entre cada uso, a desinfecção com alcool
70% dos mobiliários, equipamentos, anilhas, barras, bolas, pesos, perneiras,
colchonetes, corrimão, maçanetas, terminais de pagamento, elevadores,
puxadores, cadeiras, poltronas/sofás, dentre outros, sendo de responsabilidade
do estabelecimento esta higienização e não ultrapassar os 30% da sua
capacidade.

Art. 12. Suspender o uso de acessorios e materiais de uso
coletivo que não favoreçam a devida desinfecção, tais como luvas de boxe,
protetor de cabeça, cordas, dentre outros.

Art. 13. Desde que atendidos os protocolos de distanciamento
social, fica permitida a utilização das áreas de lazer públicas, tais como quadras
esporttvas, complexos de 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.

Art. 1 4. Fiça permitida a celebração de missas e cultos religiosos
no Município de Paula Freitas, respeitando as regras de higiene e adoção de
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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 eventuais
orientaÇÕes e recomendaçÕes emanadas da Secretarla Municipal de Saúde.

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

I - Conscientizar os fiéis sobre as condutas de prevenção ao
contágio e ao combate ao Coronavírus;

ll - Disponibilizar aos fiéis álcool líquido 7)ok ou álcool gel70%
e recomendar a higienização das mãos na entrada e na saída do templo,
exigindo a ulilizaçáo obrigatoria de máscara de proteção de todos que estiverem
no interior dos templos;

lll - Manter os ambientes ventilados;
IV - 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, atraves de solução de água sanitária
ou álcool líquido 70%.

§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 § 1o deste artigo é
recomendado que as igrejas promovam horários alternativos para as
celebraçÕes com o objetivo de impedir aglomeraçÕes de fiéis fora dos templos
religiosos.

Art. 15. 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 Saúde e
observar as restriçÕes ao usos da máscara.

§1". 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.

§2". 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.

§3". Cabe aos estabelecimentos localizados no MunicÍpio de
Paula Freitas exigir que todas as pessoas que neles estiverem presentes,
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incluindo o público em geral, utilizem máscaras durante o horário de
funcionamento, independentemente de estarem ou não em contato direto com o
público

Art. 16. Pessoas com quadro de
em isolamento domiciliar devem usar máscara.

Parágrafo único. O disposto no
mais proximos das pessoas com síndrome gripal,
ambientes da casa.

síndrome gripal que estiverem

caput vale para os cuidadores
quando estiverem nos mesmos

Art. 17. Fica autorizado a Secretaria Municipal de Saúde e ao
orgão de Vigilância Sanitária a fiscalização e a tomada das providências
necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto, devendo, num
primeiro momento, promover a orientação e recomendação sobre a
indispensabilidade do uso das máscaras.

Art. 18. Os particulares que violarem quaisquer das disposiçÕes
previstas neste Decreto, pessoas físicas ou jurÍdicas, serão consideradas
infratoras e sujeitos à imposição das penalidades previstas na legislação em
vigor.

Art. 19. 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,
dispositivos estes que tratam, respectivamente, das infraçÕes de medida
sanitária preventiva e do crime de desobediência.

Art. 20. O descumprimento de quaisquer das medidas
estabelecidas pelo Poder Público, para enfrentamento da pandemia decorrente
da infecção humana (COVID-19), inclusive as previstas pelo presente Decreto,
acarretará a responsabilização 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 legislaçÕes 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);
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ll.para as pessoas jurídicas, de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

§ 30. Em caso de reincidência, as multas serão cobradas em
dobro, sem prejuÍzo das demais sançÕes aplicáveis.

§ 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 ate 5
(cinco) dias consecutivos.

§ 5o. A penalidade de cassação do Alvará de Localização e
Funcionamento será aplicada em caso de reincidência ou de retirada, dano,
descaracterizaçao ou destruição do aviso de interdição do estabelecimento.

Art.21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposiçÕes em contrário.

Paula Freitas, 16 de setembro de 2021
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