MUNICIPIO DE PEROBAL
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO No 0í5/2020

Dispõe sobre adoção de novas medidas e consolidação
para enfrentamentó da emergência de saúde pública de
importânciainternacionaldecorrentedonovocoronavírus

(CbVlD-19), estabelece critérios sanitários paÍa

o

funcionamento do comercio local e dá outras providências'

O PREFEIÍO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ,
uso de suas atribuições legais; e

NO

- Gonsiderando os dispositivos dos decretos municipais n'o 011'
que estabelecem.uma série
de 18 de março de ZOZO, eô11, áe 20 de março de 2020,
humana pelo COVIDde medidas e restrições pará o enfrentamento da contamlnação

|

19 em nosso municíPio;

ll ' Considerando a classificação pela Organização Mundial de
Saúde,nodiadelldemarçode2}2},comopandemiadoNovoCoronavírus;
no 10.212, de 30 de janeiro de
il _ consiàLànão o'.oecreto FederalSanitáriolnternacional;
2020, que promulga o texto revisado do Regulamento
de 3 de fevereiro de
M - consiueránàã á poãaria MS/GM no 188'
PÚblica de
em
2020, do trlinisierio Oa Sãõàã, q'e declara ^Emergência
-da lnfecção
-Saúde
pelo
-r,iiãha*i"Humana
decorrência
úã"ion"r (ÉõÉtNi

novoCoronavírus,

V

",

de
- Considerando a Portaria MS/GM no 356' de 11 de março
na Lei

e operacionalizou o disposto
2020, do Ministério oa saúoá, que regulamentou
Fedeial no 't3.979, de 6 de fevereiro
!- r,--:^-^r
rní

de2020''

^^.^
Vl.conjãLi"noíõÉr"nodeContingênciaNacional.paralnfêcção
publicadó pelo Ministério da Saúde'
Humana pelo novo crt*;;it*-óõvró-rs'
ôãliãt"ii" o" vigilância em saúde, em fevereiro de2020; nj 423ol212o e o Decreto n'o
vu - consiããà]riã o o""'"to Estaduai

recomendações a
restriçÕes
-e
produtlvopara o Estado do Paraná;
estabelecimentos comerciàis ã sàtor
da secretaria Estadual
vrrr _ consioir"rã"ã úr"rrçáo n." 338/2020
de.enfrentamento da emergência em
de Saúde do paraná qr"-i.ipflá"r*;;dier'a
decorrente do coronavírus
saúde pública de importâncià nacional e internacional

431712020

do Governo gstaduat quanto as

-

covlD-2019'

de
- considerando que a situação demanda o empre_go-urçnte
oà riscos' danos e agravos à saúde
medidas de prevenção, .ãit'"r"'ãtôti"nçào
todo o território do Município'

x

em
oública. a fim de evitar a OissàÃinaçao da dóença
Mundial de Saúde' para
orsanização
dã
peoioo
do NovoCoronavírus'
que os países redobrem o ããmp'ometi'i'ento contra-a oandãmia
que
ã'Ãrt.-+;ãã Decreto Municipal no14t2020,
pelo comercio em geral de nosso

'

x c."=ã;;;;ãíõ
x _cr"Jilá;i" pofutaçao
estabelece regras de ,t;;i'";t" J
município;

de
as deliberações tomadas pelo Colegiadodas
Xll _ Considerando
'nft4EnlóS
em conjunto com os representantes dos
Prefeitos que compÕe
"
o regramento para o funcionamento
AssociaçÔes Comerciais à CnCtgn sobre
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estabelecimentos comerciais e setor produtivo em todo o território do município, para
reforçar a prevenção e os cuidados atendendo as recomendaçÕes sanitárias e evitar o
contágio humano pelo COVID-19 e;
xlil _ considerando o Artigo 30 inciso ll da constituiçáo Federal de
í988, o qual determina aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no
que couber

-

DECRETA:

Art. 1'o - As medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus - coVlD-í9' no
em
ãmbito do município de Perobal - PR., ficam definidas nos termos deste Decreto,
e 0'l4, de
consonância com os Decretos Municipais n.o 011, de í8 de março de 2020,

do
20 de março de 2020, para o fim de reestabelecer e regulamentar o funcionamento
setor produtivo e comercial de nosso Município.

AÉ.20.Todososestabelecimentoscomerciais,empresariais,bancos,

profissionais liberais, da
lotéricas, prestadores de serviços, autÔnomos e escritórios de
comerciais,
área de produtiva de nosio rirunicípio, podeÍão realizar suas atividades
à".à. qü" cumpram integralmente as regulamentaeoel. sa-nil111t-!":^":i!:,1::::
ôã.iét"l po,. sei"m medidãs de controle' prevenção e diminuição da contamrnaçao
humana pelo COVID-19.
para restabelecimento das atividades as
§1.o - Ficam excepcionadas
suspensas, na forma
lgrejas e Escolai, que deveráo permanecer com suas atividades
de alto índice de
regulamentada, como medida de isolamento em ambiente
aglomeraçáo.
-i,
atividades permitidas de
§2,o Todos os estabelecimentos
aéu"rao respeitar as regras sanitárias.para isolamento
funcionarem, conforme
dos seus
iã.ún"r que permita o controle do fluxo de pessoas e a conscientização
propagação das reg ras e informações
colaboradores e clientes no sentido de ajudar na
regramento sanitário;
àonstantes desse decreto e demais docúmentos de
a aglomeraçáo de pessoas
permitida
§3'oEm nipOiese alguma será
cabendo ao proprietário. e/ou responsável
nos estabelecimentos
"r-trnóún""rento,
como medida de isolamento social;
adotar as medidas para dispãrsão das pessoas'
que permaneceráo abertos'
§4.o Os estabelecimentos comerciais as medidas de prevenção
àà'"'ao adotar
autorizados na forma
determinadas pelas autoridades
estabelecidas, oem comã-iqr"r"r ôr" forem
pelos Órgãos de Saúde Federal e
sanitárias, sem prejuízo aã. ôüá forem impostas
Estadual comPetentes;
impostas aos estabelecimentos
§5.o As medidas restritivas ora de atividades autorizadas pelo
comerciais implicam n" .r".pãn.ao ãióú restriçao
de saúde pública, e o seu
Alvará de Licença o" rrnãioíamãnto concedido,emrazâo
O" alvaiá e fechamento do estabelecimento'
descumprimento impticara ria
""..ãiaã
sem prejuizo de eventuais multas;
pela
medidas sanitárias determinadas
das
0"."uãi"i'"nto
O
§6.o
atividades permitidas, implicará no
Vigitância sanitária ,".";.i;;#;iménio. e
.r.p"nsão das suas atividades pela Vigilância
fechamento do estaoeteciriã.iã
da Íorça policial, bem como das

'

-"'-.-r-

-

e

,iiit,

d"*;-il;*tt,

J",

sanitária, podendo

"r.rr'-."-r"rãi

ãó-'auxitio

-5
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penalidades de multas e sançÕes previstas
nas leis municipais.
§7'o -A administração
municipal
irá intensi'ficar a fiscalização referente
às barrerias sanitárias impostas -às empresas comerciais através
'sàrrioo,
oe
que
estará autorizado a entra,o_T!?1erecir,ú1to e ari permanecer
para verificar o reguar
cumprimento das exigências e em caso de descumprimento,
comunúaiàs autorroaoes
para que sejam tomadas as medidas cabíveis para
o caso;

Art. 30 - Como medidas coletivas de prevenção, recomenda_se
às
entidades privadas, bem como às comerciais,
à agromàãça;áã'p"!.o".,
mesma adoção de medidas e suspensÕes definidãs
"rjéit..
neste ãecreto, visando a ieduçao
do risco de contágio.

.

Art' 40 - com vistas à adoção de medidas sanitárias coraboradoras
no
combate à transmissão
outras
recomendaçôes dos órgãos lovo-..oronrrirr.[côüro_rsl,
sanitários Federais à estaauais p"á iin.árã"nto
desenvolvimento das ativrdades comerciais, inJustiiais
e autonãmàs, oer'"à.o or."
boas práticas sanitárias já utirizadas, ráz às-seguintes
recomendáfoÃ .oro
condicionantes para seu funcionamento durante plri-odo
o
a, p"rà"rir, .ln-tãrr" o.

jo

;, p;i;"'Jã

respectívos setores.

§ i.o - Aos Estabelecimentos comerciais rogistas com atividades de
comercialização de artigos de vestuário, carçados,
utensírios,iafárrrã, ,?r"i.l'"r"troeletrônícos,.-auto peças, tintas, comeicio àe materiat
oe donstruçáo, àorãr.io
-.nop.o"
materiais elétricos, comércio de produtos .gropá.rario,
e
veterinã'rt-s, p"i
assemelhados poderão Íuncionar de segundã ,'""rt"
feira nos horários normais e de"

sábado até

as

12:00 horas, conforme normativas rocais

Associação comerciar, desde que cumpridas

e àôt*ri.rçã""

o"

,s ,.ãôomenorçÕes
abaixo:
a) Reforcar as medidas de higienizaçáodescritas
G--;rd;à,"
e
disponibilização de espaço para higienizaçao àã. .ao.
ou árcoor ger 7oo/o para os

usuários, em local sinalizado.
Evitar
.aglomeração de pessoas em salas de espera, diminuindo
em 50 % da sua capacidade
normal;
Manter distância entre os crientes, evitando firas e proximidade
dos presentes em saras de espera com afastamento mínimo de
dois metros uns dos
outros, devendo manter as superfícies do ambiente rimpas e esterilizadas,
assim como
disponibilizar álcool em gel 7oo/o para uso dos presentes tanto
na entrada como no
interior do ambiente:

.

b)
c)

d)

Os teclados de máquinas de cartões de credito de
computadores, corrimÕes e puxadores de portas deverão ser esterilizados
após o uso
de cada cliente;
Manter ambientes ventirados e em caso de uso de ar condicionado
mantê-los limpos e higienizados;
Manter
.os banheiros limpos e higienizados, equipados com
sabonete líquido e paper toarha
em recipientes próprios e rr:xeiras acionaiàJ fài peoar;
Evitar
contatos
corporais com os clientes em geral, como ábrrço,
S)
beijo, aperto demão;

e

e)

0

h)

o

fluxo de entrada e saída de pessoas no
a evitar o contato físico entre elas, preferencialmente

Organizar

estabelecimento, de forma
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adotando porta para entrada sinalizada e porta para saída tambem sinalizada;
Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
Caso identífique alguma pessoa no estabelecimento, com
sintomas de coronavÍrus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;

i)
j)

§ 2.o Aos Estabelecimentos comerciais supermercados, açougues,
mercearias, minimercados, panificadoras, sorveterias e assemelhados poderão
funcionar de segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado até as í g:00
horas, exceto domingos e feriados, conforme normativas locais e determinações da
Associação Comercial, desde que cumpridas as recomendaçÕes descritas abaixo:

a)

Reforçar

as

medidas

de

higienização

de

supeíície

e

disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os
usuários, em local sinalizado;
Limitar o número de pessoas a fim de evitar aglomeração de
forma a mantê-las distantes umas das outras em no mínimo dois metros, diminuindo
em 50 7o da sua capacidade normal;
Evitar formaçáo de filas tanto fora como dentro do
estabelecimento, com pessoas próximas umas das outras em distância inferior a dois
metros;
Manter álcool sel70o/o em todos os caixas, orientando a utilização
após cada atendimento;
Realizar a higienização com álcool no mínimo 70% em todos
puxadores de carrinhos tanto de compras dos clientes como de transporte de
mercadorias pelos funcionários;
Manter local com pia, torneira, sabonete líquido e porta papel para
os usuários nos estabelecimentos que comercializam frutas e veÍduras em gôndolas;
S) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado
mantê-los limpos e higienizados;
h) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com
sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim
como disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como
no interior do ambiente;
Os teclados de máquinas de cartÕes de credito de
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso
de cada cliente;
Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço,
beijo, aperto demáo;

b)

c)

d)
e)

f)

i)

j)

e

k)
l)

Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no
estabeleclmento, de forma a evitar o contato físico entre elas, preferencialmente

adotando porta para entrada sinalizada e porta para saída também sinalizada;
m) Não utilizar-se de máo-de-obra de pessoas do grupo de risco do
coronavÍrus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com
sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;

n)

-#
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§ 3.o Aos Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de
oficina mecânica em geral, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, bicicletarias,
serralherias, metalurgicas e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta feira
nos horários normais e de sábado até às 12:00 horas, exceto domingos e feriados,
desde que cumpridas as recomendaçÕes descritas abaixo:

a)

ReÍorçar

as

medidas

de

higienização

de

superfície

e

disponibilizaçáo de espago para higienizaçáo das mãos ou álcool gel 70% para os
usuários, em local sinalizado;
Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos
presentes, devendo manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim
como disponibilizar álcool em gel 70Yo para uso dos presentes tanto na entrada como
no interior do ambiente;
Os teclados de máquinas de cartôes de credito de
computadores, corrimões e puxadores de portas deveráo ser esterilizados após o uso
de cada cliente;
Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço,
beijo, aperto demão;
Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com
papel
sabonete líquido e
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
S) Não utilizar-se de máo-de-obra de pessoas do grupo de risco do
(maiores
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
coronavírus
h) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com
sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;

b)
c)

e

d)

e)
f)

com atividades de
§ 4.o Aos Estabelecimentos comerciais
bares,
pesqueiros,

lanchonetes,
comercializaçáo de alimentos prontos como pizzarias,
fast food, lojas de conveniência, e assemelhados poderão funcionar de segunda a
sábado das 08:00 às22:00 horas, e domingos e feriados das 08:00 às 19:00 horas'
desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:

higienização de superfície e
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool gel 7Oo/o para os

a)

Reforçar

as

medidas

usuários, em local sinalizado;

de

em mesas
de mesas e
a
diminuição
com
separadas de no mínimo dois metros umas das outras,
cadeiras no local para 30o/o da capacidade normal;
Manter as superfÍcies do ambiente limpas e esterilizadas, assim
como disponibilizar álcool em gel a 7Oo/o paÂ uso dos presentes tanto na entrada
como no interior do ambiente;
Realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso de cada

b)

Evitar aglomeração

de

pessoas, mantendo-as

ci

cliente;

d)
e) Os teclados de máquinas de

de crédito e

de
computadores, corrimÕes e puxadores de portas deveráo 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

f)

S)

cartões
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sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço,
beijo, aperto demão;
Não utilizar-se de mâo-de-obra de pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60anos e/ou portadores de comorbidades);
Organizar
fluxo de entrada
saída de pessoas no
estabelecimento, de forma a evitar o contato físico entre elas, preferencialmente
adotando porta para entrada sinalizada e porta para saÍda tambem sinalizada;
Fechar o estabelecimento até às 1g:00 horas e nâo fornecer para
consumo no estabelecimento, podendo fornecer a partir desse horário por sistema
delivery;
Caso identiÍique alguma pessoa no estabelecÍmento, com
sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente.

h)
i)
j)

o

e

k)

l)

§ 5.o Aos

Estabelecimentos comerciais com atividades de
comercialização de alimentos prontos do tipo restaurantes e fast food por kailer
poderão Íuncionar todos os dias até às 20:00 horas, desde que cumpridas as
recomendaçÕes descritas abaixo:

a)

Reforçar

as

medidas

de

de

higienização
superfície e
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os
usuários, em local sinalizado.
Proibido o auto serviço (self-service), pelos clientes para evitar o
manuseio coletivo de talheres, e inibir a contaminação;
Redução de disposiçáo de mesas e cadeiras para aumentar o
espaçamento entre as mesas e pessoas, para no máximo 30% de sua capacidade
normal;
Os teclados de máquinas de cartÕes de crédito de
computadores, corrimões e puxadores de portas deverâo ser esterilizados após o uso
de cada cliente;
Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado
mantê-los limpos e higienizados;
Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do
(maiores
coronavírus
de 60anos e/ou portadores de comorbidades);

b)
c)

e

d)

e)
f)

S) Diminuir ou evitar o

fornecimento paru consumo

no

estabelecimento, reforçando e incentivando o sistema delivery;

h)

Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com

sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou Íebre, orientar para
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente.
§ 6.0 Aos prestadores de serviços unipessoais, profissionais liberais,
escritórios contábeis, de assessoria, engenharia, transporte, clínicas odontológicas,
fisioterapias, laboratórios e assemelhados poderáo prestar seus serviços no local do
estabelecimento de segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado até as
12:00 horas, exceto domingos e feriados, desde que cumpridas as recomendaçÕes
descritas abaixo:
superfície e
higienização
medidas
Reforçar
gel
70o/o paÊ os
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool
usuários, em local sinalizado;

a)

as

de

de
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separadas

b) Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas
de no mínimo dois metros umas das outras, diminuindo em 50% a

capacidade normal;

c)

Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim
como disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como
no interior do ambiente;
Realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso de cada
cliente;
Os teclados de máquinas de cartÕes de crédito de
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;
S) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com
sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço,
beijo, aperto demão;
Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades), só o fazendo em
casos urgentes a domicílio;
Caso haja a necessidade de atendimento à domicílio, realizar a
assepsia das mãos e partes expostas ao entrar no ambiente domiciliar, portar-se de
alcool gel para o seu uso e do cliente caso seja necessário, e permacecer o mínimo de
tempo possível dentro da residência;
Utilizar-se do sistema de agendamento para os clientes para evitar
contato e facilitar a limpeza no local no atendimento de um cliente e outro;
Não utilizar-se de máo-de-obra de pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60anos e/ou portadores de comorbidades);

d)
e)

e

f)

h)
i)

j)

k)
l)

m) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com

sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;

§ 7,oAos estabelecímentos prestadores de serviços com atividades de
consertos de eÉtro-eletrônicos, e assemelhados poderão funcionar de segunda a
sexta feira nos horários normais e de sábado ate as 12:00 horas, exceto domingos e
feriados, desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:

higienizaçáo de superfície e
disponibilizaçáo de espaÇo para higienizaçâo das mãos ou álcool gel 70% para os

a)

Reforçar

as

medidas

de

usuários, em local sinalizado;
Evitar agtomeração de pessoas em salas de espera, diminuindo
em 50% da capacidade normal;
Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos
presentes, devendo manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim
como disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como
no interior do ambiente;
Os teclados de máquinas de cartões de credito de
computadores, corrimÕes e puxadores de portas deveráo ser esterilizados após o uso

b)
c)
d)

de cada cliente;

e
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e)

Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço,

beijo, aperto demão;

0

Em caso de atendimento em auto socorro ou assemelhados, fazer
a assepsia das mãos e das partes externas dos lugares que venha a tocar e orientar o
cliente da proximidade do local que estará sendo desenvolvido o serviço de socorro;
S) Manter os banheiros limpos higienizados, equipados com
sabonete líquido e 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);
Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com
sintomas de coronavÍrus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para
que procure a Unidade Básica de Saúde do Municipio imediatamente;

e

h)
i)

§ 8,o Aos prestadores de serviços unipessoais, pedreiros, pintores,
jardineiros, gesseiros, vidraceiro, instaladores em geral, eletricistas, serralheiros,
calheiros e assemelhados poderão prestar seus serviços de segunda a sexta feira nos
horários normais, bem como em finais de semana e feriados para atender
emergências que forem solicitados, desde que cumpridas as recomendaçÔes descritas
abaixo:
Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as afastadas no
mÍnimo dois metros umas das outras;
Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço,
beijo, aperto demão, buscando sempre orientá-los dos riscos e da prevenção;
Náo utllizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60anos e/ou portadores de comorbidades);
Limitação da quantidade de pessoas na mesma obra ou local com
no máximo 10 pessoas ou respeitando o espaço fisico;
Procurar iealizar revezamento de pessoas por turno, caso haja
necessidade;
Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento' com
para
sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;

a)
b)
c)
' d)
e)
f)

§9'oAosprestadoresdeserviçosunipessoais,comocabeleireiros,

pedicure, manicúre, salão de beleza, barbeiros e assemelhados'

de

higienização de . superfície e
gel 7 0o/o para os
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool

a)

Reforçar

as

medidas

usuários, em local sinalizado;

no
b) Evltar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas
normal;
mínimo dois metros umas daã outras, diminuindo em 5Oo/o da capacidade
c) Buscai utilizar-se de sistema de agendamento para evitar
aglomeraçãoedalimpezadoambienteeinstrumentosentreumclienteeoutro;
assepsia das mãos e
d) Em caso de atendimento domiciliar' fazerequipamentos
.

partes expostas, redobrar os cuidados de higiene nos
-.a .serem
e
profissional
parte
do
por
e
úascaras
luvas
de
utilizados, e recomendar a utilização

--ei

de mascaras por parte do cliente;
ú"nter. as superfícies do amblente limpas e esterilizadas' assim
g"l 7 Oo/o paÍa uso dos presentes tanto na entrada
como dispon ibilár álcool

"m

"
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como no interior do ambiente;

e

f) Os teclados de

de
máquinas de cartões de crédito
portas
puxadores
após
o
uso
ser
esterilizados
de
deverão
computadores, corrimÕes e
de cada cliente;
S) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado
mantê-los limpos e higienizados;
h) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com
sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
Realizar a higienização corporal das partes de contato com os
clientes em geral, como mãos, pés, rostos;
Fazer uso de autoclave para esterilização de materiais e
equipamentos utilizados na prestação dos serviços de manicure e pedicure;
F azer a higienização de tesouras e pentes ao término do
atendimento de cada cliente;
Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades), só o fazendo em
casos urgentes a domicÍlio;
m) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60anos e/ou portadores de comorbidades);
Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento' com
para
sintomas de cOronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;

i)
j)

k)
l)

n)

facção'
§ 10. Aos prestadores de serviços de industria, confecção,
lavanderias indústriais, produtoras e distribuidoras alimentícias e de laticinios e
assemelhados.

a)

de

de

superfície

e
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70%o Para os
usuários, em local sinalizado;
Evitar aglomeração de pessoas' mantendo-as separadas no

Reforçar

as

medidas

higienização

b)
mÍnimo dois metros umas das outras;
de trabalho,
c) Diminuir a quantidade de colaboradores no ambientemetodos
que
com escalonamento, adaptação de rotinas de produção ou outros
que
diminua a intensidade de pássoas no mesmo local, proporcionando sempre
pár.irãf, um profissional da área da saúde para controlar os sintomas e condiçÕes

por ser um lugar
clinicas dos colaboradores na entrada e durante o horário de serviço,
quà naturatmente terá um número de pessoas maior, por se dispor de linha de

produção;

-

--r-_:,:__-r^^

d)Manterassuperfíciesdoambientelimpaseesterilizadas,assim
tanto na entrada
como disponibilizar álcool ., g"t 70o/o paÍa uso dos presentes
"
como no interior do ambiente;

e)Manterambientesventiladoseemcasodeusodearcondicionado
mantê-los limPos e higienizados;

'

0

Mãnter os banheiros limpos

e

higienizados' equipados com

por pedal;
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas
sabonete líquido e papel
'
g; Oispor os trabalhadores no ambiente de trabalho de forma a
manter a distância mÍnima de dois metros uns dos outros'
risco do
ruao utiliiar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de

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

i)

com
Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento' para

garganta e/ou febre, orientar
sintomas de coronavírus como tosse, cori2a, dor de
imediatamente;
óré práórr" a Unidade Básica de Saúde do Município

prestadoÍes de serviços de hotelaria'
§ 11. Aos Estabelecimentos
de . superfície e
ãl netorçai as medidas de higienização
ou álcool gel 70% para os
disponibilização áe espaÇo para higienização das mãos
usuários, em local sinalizado;

Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
os clientes' evitando pro-ximidade dos
rt/|"nt"I"ài.iânãã
e esterilizadas' assim
""t'à
presentes, devendo ,"nt"t ãJ.'perriõús oo ambiente limpas
presentes tanto na entrada como
ãorã Jüponiuitizar átcool ã. óJ io.z" para uso dos
no interior do ambiente;
de

b)
c)

de cartões de crédito e
d) Os teclados de máquinas
de portas deverão ser esterilizados após o uso
computadores, corrimôes ;úr;"*.
de cada cliente;
e) Evitar contatos corporais com os clientes em geral' como abraço'
beijo, aperto de mão;

equipados com
Manter os banheiros limpos e higienizados'
próprios e Íxeiras acionadas por pedal;
iãtipi"nt"t
papet
toatiã
e
líquido
sabonete
"rn
s)neari#.a.riüieniiáçaooeiooososambientesdiariamente,sendo
cada hóspede' inclusive
que quartos e apartamütJ. ià'ueti após saída de
tapetes e toalhas'
a lavagem càm Lsterifitação das roupas de cama'

0

oromovendo
átcoãl gelToo/o em todos os ambientes;
ãi""à.iuiiiiároo
ur)Purrrwrrr'-q,v"nlgrupo de risco do
riàã ,tirÉ;r_; à; mão-de-obra de pessoas do
e/ou portadores de comorbidades);
coronavírus (maióres oe oünãs
estabelecimento' com
Caso üántifique' a§uma pessoa no
garganta e/ou Íebre' orientar para
tor'oe
coiÉa'
coronavirus
de
sintomas
eátió" de saúde do Município imediatamente;

i)

co;;i;tã

ilü;;r;;;ü.ioãáá

§ 12. Sem prejuízo -de outras - recomendações

das

Autoridades

Sanitárias,osestabelecimentos'bancários'correios'loterias'PASdebancos'casas
de segunda
ãssámerr'aoos podeÍão funcionar
financeiras de credito,
as recomendaçÕes descritas
q'"
a sexta feira nos horários normais' desde
""p'idut
ou o período darnanha de
Disponibilizar o horário diferenciado
de 60
à't"n;i'"nto ptio'itã'io o" pessoas com mais
ou
segunda a sexta f"i,",
pessoas.com comprovaàa doença respiratória'
comorbidade'
de
portadores
anos, e
grupo de rlsco;
a definir como Dessoas em
as que as agências o" t"iã" 'ãnttãm
a sextas'feiras Para
oi"p""t]úrt"'i'"'nolar.ü á" tarde de segundas
relacionadas no
pessoas
que !ão .9tt"i?- 1:^grupo dé
atendimento ao publico geral
essenclals;
atendimento^presencial que sejam
item anterior, porern r.""pÉit'ildô o
pagamento de
Sáo atendimentos presenci"it
"t""nóiais'
que o governo venha a
ãutros uãneficios
benefícios'àêi.i;ffiú,
aposentadorias,
e demais serviços que as

dãil'il;ã

abaixo:

a)

tjà;ü;

b)

-"

c)

criar para
i

n Jitriúu.

ooor,"o"o";esiil;tí"d;--o^{t:,:9"'n'
" àncei
ail):,1!3i;T"r:::'lis.
ras ve
ni.", e
f in

nh

o rie nta

r

se

u

pú bl

ico alvo
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das normas e horários, distribuiçâo de álcool gel para as pessoas se higienizarem

que
durante o aguardo no atendimento, bem como durante o atendimento, e nos casos
requeira mãior cuidado, como pessoas que apresentem tosse contínua, que seja
fornecido mascaram para proteção do ambiente e das demais pessoas;
slqerfície e
higienização
medidas
Éeforiar
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool §el 7 0o/o para os
usuários, em local sinalizado.
Evitar aglomeraçáo de pessoas em salas de espera'
evitando proximidade dos
S) Manter listância entre os clientes,limpas
e esterilizadas, assim
presentes, deveído manter as superfícies do ambiente
como
ãomo disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada
no interior do ambiente.
Os teclados de máquinas de cartões de crédito de
o uso
computadores, corrimÔes e puxadores de portas deverão ser esterilizados após

de

âs

e)

de

f)

e

h)

de cada cliente.

i) Evitar contatos corporais com os clientes em geral' como abraço'
beijo, aperto de máo.
com
j) Manter os banheiros limpos e higienizados' equipados
pedal'
por
acionadas
sabonete líquidó'e papel toalha em recipientes póprios e lixeiras
' k) iealizar a higienizaçâo de todos os ambientes diariamente;
l) Não ,iiti."r-J" de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60anos e/ou portadores de comorbidades)'

com
m) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento' para

garganta e/ou Íebre, orientar
sintomas de coronavírus como tosse, corÉa, dor de
Município imediatamente'
ãrà-prãõri" a Unidade Básica de Saúde do
crossfit e assemelhados'
§ 13, As acadêmias, academias de

medidas de higienização de . slperfície e
disponibilizaçãodeespaçoparahigienizaçáodasmãosouálcoolgelT0o/oparaoS

a)

Reforçar

as

usuários, em local sinalizado;

no
Evitar aglomeração de pessoas' mantendo-as separadas
30% de sua capacidade normal;
mínimo dois metros ,*". oãi ãriã., p"r" no máximo
c) Buscar utilizar-se de sistema de agendamento para evitar

b)

entre um cliente e outro;
aglomeração e da limpeza do ámbiente e instrumentos
assim
Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas'
g"f 70o/o para uso dos piesentes tanto na entrada
disponibilizar álcool

d)

como

",

como no interior do ambiente;

'

máquinas. de cartões de credito e de
uso
de portas deveráo ser esterilizados após o

e) Os teclados de

computadores, corrimÕes;ú;;d"r""
de cada cliente;
uso de ar condicionado
Manter ambientes ventilados e em caso de
mantê-los limPos e higienizados;
limpos e higienizados equipados com
S) Manter os banheiros
próprios e lixeiras aci onadas Por Pedal;
sabonete líquido-â papel toalha em recipientes
e mate riais ao término do
F azer a higienizaçáo dos equipamentos

0

,

h)
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atendimento de cada cliente;

i)

Disponibilizar o horário diferenciado ou o período da manha de
segunda a sexta feira, todo para atendimento prioritário de pessoas com mais de 60
anos, e portadores de comorbidade, pessoas com comprovada doença respiratória, ou
as que as agências de saúde venham a definir como pessoas em grupo de risco;

j)

Nâo utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);

k)

Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com
sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;

l)

Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço,

beijo, aperto de máo.
14.o As feiras de produtor poderáo funcionar nos horários e dias já
fixados pela associação de feirantes, desde que cumpridas as recomendações
descritas abaixo:

§

a)

Reforçar as medidas de higienização de superfície das barracas e
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70o/o paÊ os
usuários, em local sinalizado;

pessoas, mantendo as barracas
separadas de no mínimo dois metros umas das outras, com a atendimento de no

b)

Evitar aglomeração

de

máximo duas pessoas por barraca cada vez;

c)

Realizar a higienizaçâo das mesas e cadeiras após o uso de cada

d)

Os teclados de máquinas de cartÕes de crédito deveráo ser

cliente;
esterilizados após o u§o de cada cliente;

e)

Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço,

beijo, aperto demão;

f)

Náo utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do

h)

Caso identifique alguma pessoa na feira, com sintomas de

coronavírus (maiores de 60anos e/ou portadores de comorbidades);
S) Encerrar as atividades até às 21:00 horas;

para que procure
coronavÍrus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar
a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente'

Art'50-Comoregramentogeral,asempresascomerciaisdenosso
município deverão:

'

lncentivar as vendas e contato com seus clientes preferencialmente
por sistema remoto como telefones, watssap, redes sociais e assemelhados, evltando
ao máximo o atendimento presencial;

l-

ll_Reforçaraconscientizaçáodosclientesquantoamanutençáoda

prevenção quanto ao riscós da transmissão do Coronavirus, e de buscar o isolamento
social sempre que Possível;
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lll -

Evitar que em seus estabelecimentos comerciais tenham

dispostos a clientes e colaboradores o fornecimento de itens comuns de dificil controle
de higienizaçáo, como garrafas de café, água, itens de alimento e assemelhados, para
evitar aglomeraçáo nesses locais específicos e da contaminação através desses
utensílios e assemelhados;
lV Quando o estabelecimento tiver um espaço físico ou fluxo de
que
clientes
necessite, que seja disponibilizado um colaborador para controlar a
entrada de clientes e colaboradores com higienização das mãos obrigatorio com alcool
gel;

-

Art. 60 - O Munícípio poderá se utilizar do seu Poder de

Policia,
inclusive solicitar o auxílio das forças policiais, caso haja o descumprimento do
disposto nesse Decreto, sem prejuízo da imposição de multas e cassaçáo de alvará de
funcionamento.

-

70 O descumprimento às determinaçÕes deste Decreto, bem
como às normas estabelecidas para o combate ao Coronavirus poderá configurar
crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde
pública (artigo 268 do código Penal), sem prejuízo das sançÕes administrativas.

Art.

Art. 8,o - Como medidas individuais, recomenda-se:
| - Aos pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao
domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem circular em
ambientes com aglomeração de pessoas;
A limitação de contato e visitas, na medida do possível, nas
instituiçÕes de longa permanência para idosos e congêneres, alem de. adotar os
protocólos de higie-ne dos profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos
respiratórios;
Que as pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonta'
tuberculose, Hlv, câncer, renais crÔnicos e transplantados) evitem sair de casa;
- Que a população proceda à higienização frequente das mãos'
com sabonete liquido, papel toalha descartável e álcool gel70o/o;
'A suspensão de eventos, de qualquer natureza;
Evitar a ida, na medida do possível, em locais de grande

ll -

'

lll M
V
Vl -

circulação de Pessoas;

a) Em sendo necessário a ida a tais locais' tentar manter uma

distância mínima de cerca de um a dois metros de distância dos demais'

Art. 9.o - Ficam proibidos os encontros ou reuniões que envolvam

populaçáo do grupo de risco para a.doença causada pelo coronavíru1'-t?1o-.1!"to'"
ào, doençás crônicas, com problemas respiratórios'

acima de sessenta

gestantes e lactantes.

"no",

AÉ. 10. - A adoção de medidas previstas neste Decreto deverá ser
enfrentamento da
considerada pela iniciativa privada em regime de colaboração no
ã.ã,ten"i" de saúde públil;à, em decorrãncia da infecção,n":f o9i9olll-^tl
poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a sltuaçao
bem óomo,
epidemiologica do municíPio.
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Art. 't 1. - Os velórios ficarão restritos aos familiares, que

deverão
possível,
envidar esforços para manter distância e aglomeraçÕes o máximo de tempo
devendo as empresas prestadoras de serviços manter as superfícies do ambiente
timpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel a 70o/o para uso dos
presentes tanto na entrada como no interior do ambiente, sem prejuízo de outras
orientações emitidas pela Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Caso compareça algum familiar, seja residente no
município ou fora, com sintomas de Coronavirus, deverá ser comunicado
imediatamente às autoridades sanitárias do município.

Att. 12 - As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento
acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

AÉ. í3 -Essas medidas poderão sofrer alterações a qualquer tempo
tanto para aumentar ou diminuir as condicionantes sanitárias ao funcionamento do
comercio local, que sejam necessárias para o combate a transmissão humana pelo
COVID-19 em nosso municíPio;

Art. 14 ' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação'

revogando as disposiçÔes em contrário, tendo seu efeito por tempo-'Iqet:ryi!?{o: -. ,
PREÉEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANA,
aos 30 de março de 2020
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