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GE§TÃO 20r7t2s20

§úmula: Estabelece novas regras para o
funcionamento dos órgãos públicos e do
comêrcio em geral no lh{unicípio de Adrianôpolis
durante a pandemia do coronavírus e dá outras

âI§IIIES ROITRICT{I§ B*SEfE, Pnefeito Municipat de Âdrianópolis, no
rrso das atribrrifoes que the, são csrferidas 1rcr Lei, com fi*rrdamerrto rao

art.66, VI, da I,ei Orgânica do Município e,

Cousf,deren& o Dec:reto no 4-23IA12A2O, de 16 de Março de 2ü2A,
expedido pelo Governador do Estado do Pamná;

Corsiderando o Decreto no 4.3L712A2O, de 21 de Março de 2O2O,
e4pedido pelo Governador do EsÊado do ParwÉ;

Corsi&ran& a[r;i Estadual n" 28, L89{2O2A, de 28 de Âbril de 2A20;

Considerardo a necessidade de retomada do comércio no Município;

Gonsi&rrndo «r PÍano de ContÍngência Síasisnal paxa Infecçao Humana
pelo novo orcnavíruslCoVlD-I9 publicado pelo Ministerio da Saúde,
Secretaria deYrgilância em Saúde, em fevereiro de2AZA;

ConstdsÍendo que o momento atual é complexo, carecendo de esforços
eoqiuntos do setor público e privado na gestão e adoção das medidas
rrecessárias pam. a prevecção e diminrrição das risms carrsados pelâ.
pandemia do coronavírus.

DTREIA

.âÍt. I" - Os órgãos e secretarias da Administra@o Hrblica Municipal
voltam ao funcionamento nornral, a partir do dia 16 de Julho de 2O2O.

§ 1" - Os funcionários e agentes públicos com idade igual ou superir a 6O
(sessenta) anos e/ou portadores de doenças crônicas, gestantes e
lactantes deveráo, obrigatoriamente, trabalhar em regime remoto ou home
office;

§ f - Sempre que a naturreza do atendimento permitir, os ôrgãos públicos
deverão pnonzar o atendimento por e-rnail ou telefone.

Av. Xrrcchl lrsrcchrs dc Xoerls - f f6 - Catro - CB ü3íeO.ürO - âdÍirr61loü!-PR.
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C*mffi{Jr?r &1mtrfu*rfu*-mTd*s
GESTÃO 2§17t2ü20

Att. T - Permanece obrigatório o uso de máscaras de proteção individual
pelos agentes e funcionárins púbücos em todos os órgãos e secretarias da
Àdministração P(rblica Municipal.

.ârü 3o - Nos órgãos onde hqia atendimento à população deverá ser
observada a redução do Íhrxo de pessoas, eyitando-se aglomerações, e

devendo ainda ser obsersa.da a distância minimâ de 2,O metros entrre
usuários do semiço e os agentcs públicos.

§ 1" - Não sera permitida a entrada de pessoas nos órgãos e secretarias
sem CI uso de máscaras de proteção individual;

§ 29 - Os órgáos e secretarias deveráo, obriqatorianente. intensificar os
etridados corrr a. higiene. e limçezado Local, eüetuâÍrdo a timçeza dos pisos e
calçadas com água sanitária âo menos uma vw ao dia, e a limpeza dos
corrimáos, maçaneüas, bar:cos, racsas, cadeiras, hancadas e dermis
móveis e utensílios com âlcool 7Wa, regulârmerlte, bem coüro deverão
ofori*atrniamerrte dis,p»nibilizar áúeml ern gú "í0 Yo pâÍa os firrrcionários e
pessoas em atendimento.

Arü 4r - As unidades de saúde do Município permaneceráo prestando
atcadimento apenas em câsôa de u,rgência e emergêrreia e às gestarrtes.

narágnfo fufuo - O calendário de vacinaçâo permanece inalterado.

Art. 5., - Âs aulas da rede municipal de ensino pennânecem srrspensa§
por tempo indeterminado.

Art 60 - Permanecem suspensos, por tempo indeterrrrinado,
públicos e privados que acarretem aglomeraçáo de pessoas.

os evento§

ârL f - Âs atividades das igrejas e templos de qualquer denominação
deverão ser realizadas apenas por meio de aconselhamento individual, a
fim de evitar aglomerações, recomendando-se ainda a adoção de meios
virhrais nos ca.sos de reuniões coletivas.

AÍe 80 - Permanecem suspensas as atividades de artes marciais, bem
como as atividades esporlivas em geral.

A*" 9e - A partir do dia 16 de julho de 2ü2O, fica autorizada a reabertura
dos estabelecimentos comerciais e de prestação de semiço no Município de
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C s ufin h*r'r# fukthsr Puru fuos

,{drianopolis,
estabelecidas

eesrÃo zarrnüàs
os guais derrerão, obriqa.toriâmente. observar as restrições
neste decreto.

.âÍL l(P - Os estabelecimerrtos cornerciâis e de prestaçâo de serviços
poderáo funcionar de segunda a sáhdo, no horário das O8:OO rà.s 18:OO

hs.

§ 1" - As padaria @erão funcionar a partir das ffi:OO hs;

§ I - As indústrias, tendo em vista a nâturem" da atividade desenvolvida. e
a adoçáo de sistemas de turnos de trabalho, pnderão manter os horários
comumente adotados;

§ 3 - Os restaurarrtes poderão funcionar para atendimento ao público até
âre ?1:§ he. Entre 21:QO e 22:OO ha, pederão fi:ncioaar qnqrrss via eexiço
de errtnega domiciliaA

§ 4 - F'.ntre as L8:OO e à,s 22:OO hs, as lanchonetes e pizarias poderã«r

atender errenas via serviço de enbega domiciliar.

.ârt. llo - Aos domingos, todo o comércio deverá permanecer fechado,
com exceção apenas dos posbs de combusúneis, os quais poderáo abrir,
exclusivamente. para abastecimento.

ArÍ,. lX - Quanto aos serviços fornecidos por [anchonetes, restaurantes,
hres e lojas de conveniência, deveráo funcionar cpm redução da
capacidade de público em pelo menos 5trla de sua capa,cidade,
ohservando-se ainda a distância mÍnima de 2,O metros entre as mesas
e/ou clientre e a adequada ventilação no local.

§ 1o - Nos restarrrantes qtre adotam o sistema de sef wui* deverá ser
desiqnado um funcior,ráÍio paxa .servir os clientes, o qual deverá
obrie+todaryente usar luvas, máscara e fare shield. durante esse
atendimento;

§ f - Fica vedada a colocação de mesas, cadeiras e baquetas nas áreas
e*ernâs e calçadas dos estaklecimerrtos-

^{tÍt" 13P - As academias de ginástica e musculação poderáo funcionar com
no máximo O6 pessoas por horário, incluindo o professor/instrutor, sendo
que os trreinos deverão ter horário fixo.
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uürl fr#*§ssu fiffitffir HHIEI Tlpdm
§ESTÃo 2*[ffzÍlzr}

nrÍágFafo únleo - Ao Íinal de cada treino deverá obrisatoriamente ser
feita a higienizaçâo de todos oe eqrripamerrto,s com álcoo1 7V/o.

Art" 14o - Nos salões de cabeleireiros e centnos de beleza e esüética poderá
ser atendido apenas um clieg.te por vez, sendo vedada a permânência de
clientes em sala de espera.

paragrafo únlco - Ao final de cada atendimento deverâ obrieatoriamente
ser feita a higienizaçfu1de todos os utsnsílios com álcool 7ü/o.

árü 15o - Permanece obrimtório uso de máscaras de proteçâo individual
em todos os estabelrcimentos comereiais e de prestação de serviço no
Município de Adrianópolis.

árü 16 - É de reslpnqabilidade dos pmprietrârios e administradores a
limitaçáo de acessos ao interior dos estabelecimentos a fim de evitar
aglomerações, atentando-se ainda para que nas Íilas seja mantida a
distância minima de 2,0 metros entre os clientes e os funcionários.

ÂÍL lf - Nos supermercados, em que o esIEçCI Ésico ê maior, so podera
ser penrritido o acesso de, no máxirBo, LO (dezl pessoas de cada vç2.

§ 1" - 0 controle de acesso deverá ser feito por meio da entrega de fichas
numeradas, 4G o uúmero máximo de pessoas çlermitidas rro interior do
estabelecimento, de forma que o cliente so poderá adentrar o
esúabelecinaenüo se houver ficba disporrível;

§ ? - 0 estabelecimento dever,á designar um funcionário que Íicará
exclusivqmente contrrolando o acesso dos clientes, bm como higienizando
as mãos desses com álcool em gel 7§/a.

Art. 18o - Nos demais estabelecirnentos comerciais, em qne o e§paço Íisico
ê menor, recomenda-§e cpre seia pern*itido o acesso de, no rns*rrÂ*" Ü2

âÍt 19p - Nos mercados, supermercados, aç:orrgues e estabelecimentos
congêneres serâ permiüdo, a caáa acesso, o ingresso ôe apenas uüra
pessoa por famflia.

naráseae únim - Fica vedada a entrada elou permanência de crianças
abaixo de L2 tdorel anos, bem oomo recomenda-se seja evitada a entrada

Av. üarcchsl tascarenhee de forats - 115 - Gentro - CEP 8ÍI.490-(Xrc - Adrlanô1rli+PR.
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Cans?n*indo um frelr* fu&lhor Pmra Todos
egsrÃo zúfimza

elou prr-rrrertri" de pesÍloas idosas, gestantes e lactantes nos
estabelecimenbs referidos na uputdeste artigo.

Arü âtP - Os estabelecimentos cumerciais e de presta@o de sendço
deverão, sempre que possÍvel, dâr preferencia ao atendimento via telefone
e ao serviço de entrega damiciliar.

áÍt* 2lo - Os estabelecimentos comerciais e de prestação de ser:riço
dererâo, o@atoriamente. disponibilizar ráIcooÍ em gel 7A a/o para os
clientes, Sâ rta entrada do estabelecimento, em tocal visível, orientando-se
ainda para a obrieatoriedade de seu uso.

nar{gra.h fufm - Â entrada de trresms nos estabeleimentos comerciais
e de prestação de serviços somente podem ser permitida com o uso de
máscaras de Wteção iÊdisidtra,t-

Att". UP - Nos estabelecimentos conerciais em que sáo dislronibilizados
carrinhos e cestas, é obrigatória a limgrza destes com álcool 7ü/o 4pós o
uso pgr cadaclientg-

ârü 2§ - Os estabelecimentos comerciais e de prestaçáo de serviçns,
deverão, obrimtoriamente, intensificar os cuidados com a higiene e
timpeza do local, efetrrando a limpeza dos pisos e calçadas çq6 áglrâ
sanitaÍia três vezes ao dia, e a limlreza dos corrimâos, maçanetas, bancos,
.lroesa§, ca.deiras, bancafus e demais aaóveis e uúensílios coJna éúcaal 7fffo,
várias vezes ao dia.

nrresrae úrim - Âs barrcadas dos eixas devsão ser higienizadas com
álcool 7ffla após o uso por cada cliente.

âr*- ?Ao - Remmenda-se aos proprietários e administradores qrre oÍi
ftmciomârios com idade igual ou sulrerior a 6O [sessenta] anos elou
portadores de doenças crônicas, gestantes e lactantes, permaneçam
afastadc.s de suas ativídades por tempo indeterminado.

ârt. 2So - Nos hoteis e porrsaüas, e acessx, ao refá6rio para o cafê da
Ínanhã. deverá ser limitado a W/a da sua capa.cidade, sugerindo-se a
adqão de horários escaÍonados, â {irn de evitar agÍomeraçfes.

nrágrrfo fufu: Â regra estabele.cida *a wçrut se aplica a qtralquer tipo
de refeição consumida no interior do hotel ou 1rcusada.

rrv' Úuccúar %,iii;ffirffifiÍff* - turaneeor*n
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Cqxrstrvid* {.rr?r frrtrire *rt*trhor fum ?idos
GE§TAO 2A1TÍ2A2§

ÂÍt. 260 - Os serriços de táxi poderão transportar, no máxirno, duas
pessoas de cada y& e sÊ os 1».ssagsiros forem da mesma famítia. Caso
mntrário, poderá transportar apeilas um passageiro Írorltez.

Art. 2T - O seniço de transporüe coletivo de passageiros deverá funcionar
em apenâs um horário por dia-

§ 10 - O número de passageiros deverá ser reduzido,
somente será permitido um por 1rcltnona,
lrcltronas, sentado preferencialmente ao lado dajanela-

§ ? - ttos dia* de maior movieento, slrgere-sÊ a. cotocação
veículo, no mesrrro horário, a fim de eritâr lotaç6es.

de forma {F-re
&. cada. drras

df, ffiâis ds ltrrr

âÍL 289 - Auanto ans semiços de taxi, ônibus e demais transportes de

Íresxxrs, os mrrdutores e cobradores deverão, obrigatoriamÊÍrtÊ- usar
máscaras de proteção individual, bem como devem ser intensificados os
ruidados com a higiene e lira6r,a dos rreíeulos com áIcool 7tr/o.

§ l" - Deve ser disponibilizado áIcool em gel Ttr/o Fra os passageiros já
na entrada do veícrío, orientando-se para a obrigaüoriedade de se,n uso,
proibindo-se ainda a entrada de p.ssageiros sem o uso de máscara de
proteção individuaf;

§ f - RemmÊnd*sa lple os motoristas e cobradores coüL idade igual ou
superior a 6O (sessenta) anos e/ou s de doença.s cnônicas,
gesüantes e Iactantes, pernla!?eçam afastados de sr:as atividades pcr
tempo indeterminado.

ArL Nf - Quanto aos velórios, deve-se dar preferência para a
pernanencia dos familiares do {a} faleido {a} e, qr"ranto aos demais, dererá
ser feito o sistema de nrdízios, lirnitendo o aoesso a O3 (11rêsl trplssoas por
y€2, obwnÍaúldo€Ê o rrso de mâwaras de prorcçao inúividnral, bem corrro a
disponibilização de álcool em gel 7fflo, atentando-se ainda para a
obsersância das demais norrrrâs eshbelecidas pela vigilâflcia sanitáÍia.

âÍL 3ff - Fica vedada a. ag[omeração de pessoas na área externa dos
postos de combusüveis além do tempo necessário para o ahstecimento e

1ragamento, endo ÍeÍrponsabilidade dos proprieüários € administnadores
evitar tal aglomeraçá<r.

Av. tarcctrl Iarcarcate: dG torrll - 115 - Gcnüo - CEp 88.49(XXX, -.ttdrisróDoür-DB
lrclcbnc/Íel t+11 368-r50gl3678-rc19
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Ct*ftffil't§B*$ Lrrrl ttr*Hre re*hnr Hmffi Mm
GESrÉO âÍ**rf;ãt}2(}

âtt" 31o - A fim de evitar aglomera@s, deverá ser evitada a circulação de
mnbristas no pâüo de logÍsüca da Fábrica §upremo Cimerrto.

ArÍ- gf - O Mrrrricípio, por meio de seus agerrtes, rcalízará a Íiscalizaçáo a
fim de averiguar a observância das normas mnstantes deste Decreto por
parte dos estabelecimerrtos comerciais e de prestação de seriço.

Âr'L 3Í}" - O descumprimerrto das determinações constantes deste Decreto
aerretarâ, rlllm primeiro mortento, a notificaçfut por esctito do
estabelecimento, e, em caso de reitera@o, a suspensâo do Âfuará de
F'uncionamento do estabelecimento irfrator.

nlrúgrsfr únfu - AlÉm da penatidade administrativa mnstarrte do qrut
deste artigÍ), o Írcporrsárel ptro mtabeleimsrüo connerrcial será cCInduáds
pela Folícia Militar 1xra a adoção das medidas legai§, por in&ação aos
aÍts. 268 e 330 do Código PsÍlâl.

At'L #o - Fica vedada a realizar{w de festas e errenfno particulares que
acanetem a aglomeraçáo de pessoas, tais corno encuntros religiosos,
arriversárioo, clmrrascoe, derrtre orrtroe.

.ârt- 3§o - Fica ved,ada a aglomeração de pessms em espaços públicoq
tais eomo nras, calçadas, praçâs, Ixlsque§, academiâs aa aÍ livre, quadras
eslrortivae e €mçôs dÊ futebol, bÊm cssro na área exteÍTrâ doe postos de
combusüveis.

nrrfgnf údm * Em caso de descumprimento da proibi@o contida no
art 34 e *o crrptrtdeste artigo, serão adotadas as seguintes prcvidências:

I - Primeiramente, os restrxxrsáveis pel,a aglomeração serão advertidos e
orientados a suslrnderem o evenüo e retorrrere:aa às sr.eas residências;

II - Em caso de resistência ou reincidência" os pela
aglomeração serão co,nduzidos pela Folícia ll,Íilitâr para a ad@o das
medidas legais, por in&ação aos arts. 26,8 e 33O do Código PenâI.

ârL 360 Permanre o uso obrisatório de máscaras de prote@o
individual p>r toda a popula@o, ffirs espços públicos e no comêrcio m
geral.

Av. t*rechal U*cerenhrs dc Uoralc - 115 - CcrtÍo - CEP t3.49(XXX) -ee*eaOpotll-fn
Tclcfore/Dax {4f l 3678-1509136?A-B f 9
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C$nstfirindo Lrm frlh;ffi) Melhor Partl1Hos
GE§TÃO 20 17ruA20

.ârt" 3?" - Remmenda-se a tCIda a poptrla@o, adultos e crianças
principlmer*e aos idosos e aos portadores de doença.s crrônicas, gestantes
e lactantes, ![ue farsw. 1nrte do grupo de risco * que adotem medidas
individuais de proteção, evitarrdo deslocamentos desnecessários e
priorizando o isolamento domiciliar.

Â*" 38P - 4 fim de evitar maior dissemina@o da doença no Município,
rocomenda-se a toda a populaçâo qtre, a1ús as 22:W horas, recolham-se
em suâs easas e só saiam em sa§o de exbema nessidade.

.âÍü AÉ}o - Fica autorizada a utilização de hrreiras sarritârias nos limites
do territóri«r do Município, mmo forma de enfrentamento da pandemia
canrsada pela COVID-19, sendo vedada a entrada de pessoas oriundas de
outra"s localidadesl municipios-

nrr{grre ürb - Os cidadáos que residem, trahlhan otr necessitam
utilizar os serrips essenciais não estaÉo sujeitos ao bloqueiro qtre se
refere o cqpatdeste artigp-

tnt 4(P - Ficam renqgadas as disposi@§ em mntrário.

âÍt. 41 o - Este Deczeto ecrtrará em vigor a partir de 16 de Julho de
2O2O e vigelrara plo pmrrl de 15 (quinz€l dias, podendo ser renisto a
qualquer momento se o panoramaloeal assim o exigir.

HE{ÊI§iltItE-§E, P$BLIQU§-§E, CIIH§RÂ-§E.

Gabinete do Prefeito Municipal de Âdrianópolis, em 15 de Julho

áI#ID§§ RODAIGITE§
Pr#f*ím Municítrmli .,
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