
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 16 - FONE/FAX:(042) 3242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA – PARANÁ 

 

DECRETO Nº. 27/2020 

 
 

SÚMULA: Altera dispositivos do 

Decreto Municipal nº 21, 23/2020 e 

25/2020 que dispõe de medidas para 

prevenção de contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 

 

 

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 

11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 

Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus; 

Considerando o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria de Estado de Saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto do Governador do Estado do Paraná nº 4301/2020, 

4317/2020 e 4388/2020, que instituiu medidas de enfrentamentos 

decorrentes do COVID-19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO a necessidade de controle e prevenção no Município de 

Ipiranga para enfrentamento emergencial; 

CONSIDERANDO o recebimento da Recomendação administrativa nº 03/2020 do 

Ministério Público da Comarca de Ipiranga; 

CONSIDERANDO o recebimento da Nota Técnica nº 08/2020 do Conselho 

Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19 (CMPEC) 

que faz parte deste Decreto: 

  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, no âmbito do 

município de Ipiranga - PR, ficam definidas nos termos deste Decreto. 

 

Art. 2º. Para fins do disposto neste Decreto, e de acordo com a Lei 

13.979/2020, considera- se: 

I – Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais 

afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação 

do coronavírus; e 

II – Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas 

suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de 

bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias 

suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou 

a propagação do coronavírus. 

 

Art. 3o. - Para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente do 

COVID-19 (Coronavírus), poderão ser adotadas as seguintes medidas: 
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I – isolamento; 

II – quarentena; 

III – exames médicos; 

IV – testes laboratoriais; 

V – coleta de amostras clínicas; 

VI – vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

VII – tratamentos médicos específicos; 

VIII – estudo ou investigação epidemiológica. 

§1º. - Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas 

neste artigo: 

I – o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de 

saúde e a assistência à família conforme regulamento; 

§2º. - As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 

previstas neste artigo e o descumprimento delas acarretará 

responsabilização, nos termos previstos em lei. 

 

Art. 4º. - Nos casos de recusa à realização dos procedimentos definidos 

neste Decreto, os órgãos competentes, com o objetivo de atender o 

interesse público e evitar o perigo ou risco coletivo, deverão adotar as 

medidas judiciais cabíveis. 

 

Art. 5º. - Ficam suspensos, no âmbito do município de Ipiranga: 

I - eventos, de qualquer natureza; 

II - atividades educacionais em todas as unidades da rede de ensino 

pública, inclusive CMEI; 

III. casas noturnas, boates, casas de eventos e congêneres e similares; 

IV. clubes, associações recreativas e afins; 

V. academias de ginástica, playground, salões de festas, piscinas e 

congêneres; 

VI – todo e qualquer evento de natureza cultural ou esportivo promovidos 

pela Administração Municipal ou por particulares; 

VII – comércio ambulante; 

VIII- funcionamento de templos, cultos e Igreja, como medida de 

isolamento em ambiente de alto índice de aglomeração, com exceção dos 

casos previstos na Nota Técnica nº 08/2020. 

§1º. - A suspensão a que se refere o inciso II, conforme nota da 

secretaria de Educação, inicia-se em 20/03/2020 e será considerada como 

antecipação do recesso escolar de julho/dezembro de 2020, ficando 

assegurado o cumprimento dos dias letivos e das horas previstas no 

calendário escolar, cabendo a Secretaria Municipal da Educação efetuar as 

orientações posteriores, necessárias à adequação do calendário escolar. 

§2º. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar 

serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno 

das aulas. 

§3º. Caberá aos titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta 

editar os atos oficiais de cancelamento dos eventos e viagens, 

correspondentes a suas pastas. 

 

Art. 6º. Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para 

realização de quaisquer eventos privados, a partir de 30 de março de 

2020, devendo tais eventos serem reprogramados oportunamente, após 

manifestação do Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo único. Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as 

licenças já concedidas a eventos programados para a data a que se refere 
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o caput e vindouras, envidando esforços para dar ciência aos particulares 

que as requereram, valendo-se de todos os meios de comunicação possíveis. 

 

Art. 7º. Os velórios ficarão restritos ao dia do sepultamento e aos 

familiares, que deverão envidar esforços para manter distância e evitar 

aglomerações, devendo as empresas prestadoras de serviços 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, sem prejuízo de outras orientações emitidas pela 

Vigilância Sanitária, obedecendo os termos da Nota Técnica nº 08/2020. 

Parágrafo único. Caso compareça algum familiar, seja residente no 

município ou fora, com sintomas de Coronavirus, a Secretaria Municipal de 

Saúde Municipal deverá ser comunicado imediatamente. 

 

Art. 8º. 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. 

 

Art. 9º Todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar por 

este Decreto em decorrência da Nota Técnica nº 08/2020, poderão voltar ao 

exercício regular de suas atividades, desde que cumpram integralmente as 

recomendações sanitárias determinadas pela Autoridade Sanitária Municipal 

estabelecidas na Nota Técnica nº 08/2020 que faz parte integrante do 

presente decreto, como anexo. 

§1º. Os estabelecimentos comerciais que comercializem itens de consumo 

humano, tais como bebidas e comestíveis, deverão adotar medidas para 

evitar o consumo no local ou em arredores, sob pena de responsabilização.  

Os restaurantes, lanchonetes, bares, fast food, pizzarias somente poderão 

funcionar mediante entrega (delivery), ficando vedado servir produtos 

para consumo no estabelecimento, bem como nos seus arredores, mantendo o 

estabelecimento com meia porta. 

§2º.Os estabelecimentos comerciais que permanecerão abertos, autorizados 

na forma desse Decreto, deverão adotar as medidas de prevenção 

estabelecidas neste Decreto, bem como aquelas que forem determinadas pela 

Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, sem prejuízo das 

que forem impostas pelos Órgãos de Saúde Federal e Estadual competentes. 

§3º Em hipótese alguma será permitida a aglomeração de pessoas nos 

estabelecimentos em funcionamento, cabendo ao proprietário e/ou 

responsável adotar as medidas para dispersão das pessoas, como medida de 

isolamento social.  

§4º As medidas restritivas ora impostas aos estabelecimentos comerciais 

implicam na suspensão e/ou restrição de atividades autorizadas pelo 

Alvará de Licença de Funcionamento concedido, em razão de saúde pública, 

e o seu descumprimento implicará na cassação do alvará e fechamento do 

estabelecimento. 

§5º. O descumprimento das medidas sanitárias determinadas pela Vigilância 

Sanitária aos estabelecimentos e atividades permitidas, implicará no 

fechamento do estabelecimento e/ou suspensão das suas atividades pela 

Vigilância Sanitária, podendo essas se valer do auxílio da força 

policial. 

§6º. Caberá aos empregadores das atividades comerciais, prestadoras de 

serviços e industriais, disponibilizar os respectivos EPI´s aos seus 

funcionários para evitar o contágio com o CORONAVÍRUS. 
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Art. 10. Como medidas coletivas de prevenção, recomenda-se às entidades 

privadas, bem como às comerciais, sujeitas a aglomeração de pessoas, a 

mesma adoção de medidas e suspensões definidas neste decreto, visando a 

redução do risco de contágio, bem como: 

I – Aos locais de grande circulação de pessoas, tais como indústrias e 

comércio em geral o reforço de medidas de higienização de superfície e 

disponibilização de espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% 

para os usuários, em local sinalizado. 

II - Nos eventos abertos, devidamente autorizados, manter a distância 

mínima de um metro e meio entre as pessoas. 

III – Sem prejuízo de outras recomendações da Autoridade Sanitária, os 

estabelecimentos bancários, correios e lotérica deverão manter, 

prioritariamente, atendimento por meio de caixas eletrônicos, adotando as 

medidas sanitárias recomendadas pela Vigilância Sanitária, bem como 

manter distância e aglomerações dos clientes, evitando filas e 

proximidade dos presentes em salas de espera com afastamento mínimo de 

dois metros uns dos outros, devendo manter as superfícies do ambiente 

limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel a 70% 

para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente, com 

orientação aos clientes para que se utilizem dos serviços on line 

disponibilizados como forma de evitar o atendimento presencial. Os 

teclados de caixas eletrônicos, corrimões e puxadores de portas deverão 

ser esterilizados a cada 30 minutos. 

 

Art. 11. O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, 

inclusive solicitar o auxílio das forças policiais, caso haja o 

descumprimento do disposto nesse Decreto, sem prejuízo da imposição de 

multas e cassação de alvará de funcionamento. 

 

Art. 12. 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. 13. Como medidas individuais, recomenda-se: 

I – 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; 

II – Que as pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, 

HIV, câncer, renais crônicos e transplantados) evitem sair de casa; 

III – Que a população proceda à higienização frequente das mãos, com 

sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool gel 70%;  

IV – A suspensão de eventos, de qualquer natureza; 

V – Evitar a ida, na medida do possível, em locais de grande circulação 

de pessoas; 

 

Art. 14. Ficam proibidos os encontros ou reuniões que envolvam população 

do grupo de risco para a doença causada pelo coronavírus, como pessoas 

acima de sessenta anos, com doenças crônicas, com problemas 

respiratórios, gestantes e lactantes. 

 

Art. 15. As dúvidas e eventuais omissões do presente Decreto serão 

dirimidas pela Secretaria Municipal de Saúde conjuntamente com a 
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Procuradoria Jurídica, em caso de necessidade, baixará ato normativo 

próprio em aditamento a este. 

 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 

 

Edifício da Municipalidade, em 01 de abril de 2020. 

 

LUIZ CARLOS BLUM 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

ANEXO AO DECRETO 27/2020 

 

 

 

NOTA TÉCNICA nº 008/2020.                                                                         

 Ipiranga, 01 de abril de 2020. 

 

Ref.: RECOMENDAÇÕES COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 

 

 O Conselho Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – CMPEC vem através desta 

nota técnica expor algumas recomendações a organizações, comércios, serviços, e outras atividades 

desenvolvidas em nosso município e que possam vir a ser de algum risco na transmissão do coronavírus, 

principalmente na situação em que se encontra nosso cenário epidemiológico. 

 Foram realizadas várias considerações para obter o embasamento necessário para tais 

recomendações, as quais foram elaboradas diante de um cenário em constante mudança, com orientações e 

condições que se renovam a cada momento. 

  

COMÉRCIO GERAL (LOJAS DE ROUPAS, MAGAZINES, PAPELARIAS, 

INFORMÁTICA, MARCENARIAS, OFICINAS, OUTROS) 

• SE POSSÍVEL realizar o serviço ou comércio de mercadorias na modalidade “delivery” ou 

atendimento remoto em vez de atendimento local. Também que o serviço de entrega seja 

realizado com paramentação de máscara e sem contato físico; 

• RESTRINGIR a entrada de pessoas de modo que não haja aglomeração ou formação de 

filas. Permitir a entrada de pessoas em que obtenham um espaçamento físico mínimo de 1,5 

metros de distância entre elas; 

• SE POSSÍVEL estipular um horário para atendimento de pessoas idosas; 

• NÃO REALIZAR bazares ou outras atividades que possam vir a ocasionar aglomeração de 

pessoas; 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 16 - FONE/FAX:(042) 3242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA – PARANÁ 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

após cada atendimento a clientes em superfícies que possam entrar em contato com mãos, 

pele ou ser alvo de secreções (barra do carrinho de compras, maquineta de cartão, balcões, 

corrimões, cadeiras, mesas, balcões, utensílios em geral, etc); 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária em 

superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou mais vezes se assim for 

necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes com grande circulação de pessoas, etc); 

• DISPONIBILIZAR máscara cirúrgica/procedimento para funcionários que necessitem o 

uso; 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e clientes utilizarem no local; 

• FICA ESTIPULADO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 ÀS 17:00 

HORAS. 

 

ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO, PRIMEIRA NECESSIDADE E SERVIÇOS 

ESSENCIAIS (FARMÁCIAS, RESTAURANTES, PADARIAS E CONGÊNERES) 

• SE POSSÍVEL realizar o serviço ou comércio de mercadorias na modalidade “delivery” ou 

atendimento remoto em vez de atendimento local. Também que o serviço de entrega seja 

realizado com paramentação de máscara e sem contato físico; 

• Manipuladores de alimentos e garçons DEVEM UTILIZAR máscara 

cirúrgica/procedimento; 

• REALIZAR a entrega delivery ou na porta/balcão/automóvel de maneira que não haja a 

formação de filas); 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

em cada mesa e cadeira após cada atendimento a cliente; 

• DISPONIBILIZAR máscara cirúrgica/procedimento para manipuladores de alimentos, 

garçons e outros funcionários que necessitem o uso; 

• RESTRINGIR a entrada de pessoas de modo que não haja aglomeração e formação de filas. 

Permitir a entrada de pessoas de modo que obtenham um espaçamento físico maior que 1,5 

metros de distância entre eles; 

• SE POSSÍVEL estipular um horário para atendimento de pessoas idosas; 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

após cada atendimento a clientes em superfícies que possam entrar em contato com mãos, 
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pele ou ser alvo de secreções (barra do carrinho de compras, maquineta de cartão, balcões, 

corrimões, cadeiras, mesas, balcões, utensílios em geral, etc); 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária em 

superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou mais vezes se assim for 

necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes com grande circulação de pessoas, etc); 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e clientes utilizarem no local; 

• FICA ESTIPULADO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 ÀS 18:00 

HORAS; 

• FARMÁCIAS COM ATENDIMENTO 24 HORAS FUNCIONAM COM ESCALA DE 

PLANTÕES NORMALMENTE. 

 

ESTABELECIMENTOS COM SERVIÇOS DE BARES, LANCHONETES , MERCEARIAS 

E CONGÊNERES 

• SE POSSÍVEL realizar o serviço ou comércio de mercadorias na modalidade “delivery” ou 

atendimento remoto em vez de atendimento local. Também que o serviço de entrega seja 

realizado com paramentação de máscara e sem contato físico; 

• Manipuladores de alimentos e garçons DEVEM UTILIZAR máscara 

cirúrgica/procedimento; 

• REALIZAR a venda e entrega de produtos/mercadorias à “meia porta”, ou seja, 

restringindo a entrada dos clientes no recinto de modo que os mesmos não adentrem ao 

local, realizando a compra e seguindo em frente, sem realizar o consumo da 

mercadoria/produto no local, evitando assim aglomerações e formação de filas. Uma boa 

maneira de realizar essa restrição é colocando um anteparo na porta, como exemplo uma 

mesa, impedindo a entrada dos clientes; 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e clientes utilizarem no local; 

• FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE NARGUILES E 

SIMILARES; 

• FICA ESTIPULADO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 ÀS 17:00 

HORAS. 

 

CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

• AVALIAR a real necessidade do atendimento eletivo, realizando o cancelamento de 

atendimentos que não atendam a situações de urgência, emergências ou que possam se tornar 

de gravidade; 
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• REALIZAR a anamnese minuciosa em cada paciente, levantando informações sobre a 

possível infecção pelo coronavírus;  

• ESTERELIZAR após cada atendimento, as canetas de alta e baixa rotação; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

em cada mesa e cadeira após cada atendimento a paciente; 

• RESTRINGIR a entrada de pessoas de modo que não haja aglomeração e formação de filas. 

Permitir a entrada de quantidade de pessoas em que obtenham um espaçamento físico 

mínimo de 1,5 metros de distância entre elas; 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• UTILIZAR máscara tipo pff2 (N-95); 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70%, solução de água sanitária ou 

hipoclorito de sódio 1% após cada atendimento a paciente em superfícies que possam entrar 

em contato com mãos, pele ou ser alvo de secreções (cadeiras odontológicas, mochos, etc); 

• REALIZAR a desinfecção da mangueira de sucção ao término de cada atendimento com 

desinfetante a base de cloro na proporção de 2500mg de cloro por litro de água. 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária ou 

hipoclorito 1% em superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou sempre que 

houver atendimento a paciente e/ou mais vezes se assim for necessário (prateleiras, paredes, 

pisos, etc); 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e clientes utilizarem no local. 

 

FUNERÁRIAS 

• REALIZAR O MÍNIMO possível de manipulação dos corpos; 

• SOMENTE realizar tanatopraxia em casos de extrema necessidade; 

• UTILIZAR todos os EPI’S condizentes às atividades a serem desenvolvidas e descartar os 

materiais em local apropriado; 

• COMUNICAR à Secretaria Municipal de Saúde sempre que houver a suspeita ou certeza de 

que a vítima foi a óbito por infecção pelo coronavírus; 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• REALIZAR a preparação do corpo suspeito em isolamento dos demais corpos; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária em 

superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou sempre que houver ocorrido 

procedimento e/ou mais vezes se assim for necessário (prateleiras, paredes, pisos, macas, 

automóvel para transporte, etc); 

VELÓRIOS 
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• ORIENTAR para que os velórios fiquem restritos ao dia do sepultamento; 

• RESTRINGIR a aglomeração de pessoas na capela mortuária, informando para que os 

visitantes façam revezamento e permaneçam a um distanciamento físico mínimo de 1,5 

metros entre eles; 

• INFORMAR aos familiares que os mesmos não devem tocar no corpo e caso o fizerem, 

higienizar as mãos com álcool 70%; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

periodicamente em superfícies que possam entrar em contato com mãos, pele ou ser alvo de 

secreções; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária em 

superfícies passíveis deste tipo de limpeza após a cerimônia e/ou durante a mesma se assim 

for necessário (prateleiras, paredes, pisos, etc); 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e frequentadores utilizarem no local. 

 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 

• REALIZAR no mínimo uma vez ao dia a lavagem com água e sabão e após usar solução de 

água sanitária em vidros, pisos, laterais internas, maçanetas internas e externas, corrimões, 

barras de apoio, assentos e encostos; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

sempre que haja troca de passageiros, em superfícies que possam entrar em contato com 

mãos, pele ou ser alvo de secreções (ex: barras de apoio, assentos e encostos, corrimões, 

maçanetas, vidros, etc); 

• DISPOR espaçamento entre poltronas para que ocorra o distanciamento físico mínimo de 

1,5 metros entre os ocupantes; 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para motoristas, cobradores e passageiros em geral. 

 

REPARTIÇÕES PÚBLICAS 

• SE POSSÍVEL realizar o serviço por meio de atendimento remoto em vez de atendimento 

local; 

• CANCELAR atividades coletivas como, torneios esportivos, jogos e outras atividades do 

gênero; 

• SE POSSÍVEL realizar reuniões e outros encontros através de vídeo conferência ou em 

locais abertos e arejados; 
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• RESTRINGIR a entrada de pessoas de modo que não haja aglomeração e formação de filas. 

Permitir a entrada de quantidade de pessoas em que obtenham um espaçamento físico 

mínimo de 1,5 metros de distância entre elas; 

• SE POSSÍVEL estipular um horário para atendimento de pessoas idosas; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

após cada atendimento a clientes em superfícies que possam entrar em contato com mãos, 

pele ou ser alvo de secreções (balcões, maçanetas de portas, corrimões, cadeiras, mesas, 

utensílios em geral, etc); 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária em 

superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou mais vezes se assim for 

necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes com grande circulação de pessoas, etc); 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• DISPONIBILIZAR máscara cirúrgica/procedimento para funcionários que necessitem o 

uso; 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e clientes utilizarem no local. 

 

IGREJAS, CULTOS RELIGIOSOS, CLUBES E CONGÊNERES 

• CANCELAR festas, encontros cultos e qualquer outra atividade que possa ocasionar 

aglomerações e/ou filas; 

• QUANDO FOR IMPRESCINDIVEL A REALIZAÇAO DE ALGUM 

PROCEDIMENTO RELIGIOSO, como casamentos, extrema unção, ou outra de igual 

teor, permitir apenas o essencial e mínimo de pessoas na cerimônia, como responsáveis e 

padrinhos. Ainda assegurar que o distanciamento físico mínimo entre os participantes seja de 

1,5 metros; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

após cada atendimento aos participantes, em superfícies que possam entrar em contato com 

mãos, pele ou ser alvo de secreções (balcões, maçanetas de portas, corrimões, cadeiras, 

mesas, utensílios em geral, etc); 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária em 

superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou mais vezes se assim for 

necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes com circulação de pessoas, etc); 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• DISPONIBILIZAR máscara cirúrgica/procedimento para funcionários que necessitem o 

uso; 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e frequentadores utilizarem no local. 
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SETOR INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO CIVIL 

• RESTRINGIR a entrada de pessoas de modo que não haja aglomeração ou formação de 

filas. Permitir a entrada de pessoas em que obtenham um espaçamento físico mínimo de 1,5 

metros de distância entre elas; 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 

• DISPONIBILIZAR aos funcionários, luvas e máscaras adequadas às atividades a serem 

desenvolvidas e que sejam eficazes também para não ocorrer contaminação e disseminação 

de coronavírus; 

• MANTER nas linhas de produção, espaçamento físico mínimo de 1,5 metros de distância ou 

elaborar barreira para que não haja risco de contaminação; 

• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

após cada atendimento a clientes em superfícies que possam entrar em contato com mãos, 

pele ou ser alvo de secreções (barra do carrinho de compras, maquineta de cartão, balcões, 

corrimões, cadeiras, mesas, balcões, utensílios em geral, etc); 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária em 

superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou mais vezes se assim for 

necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes com circulação de pessoas, etc); 

• DISPONIBILIZAR máscara cirúrgica/procedimento para funcionários que necessitem o 

uso; 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e clientes utilizarem no local. 

• FICA ESTIPULADO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 ÀS 17:00 

HORAS. 

 

ACADEMIAS E CONGÊNERES 

• SUSPENDER as atividades até que haja uma análise do cenário epidemiológico e que este 

seja favorável à saúde coletiva e possibilitar a reabertura da empresa em questão. 

 

SALÕES DE BELEZA, CABELEIREIROS, MANICURES E PEDICURES 

• REALIZAR agendamento prévio dos clientes; 

• RESTRINGIR a entrada de clientes, sendo que seja limitada a entrada de apenas uma 

pessoa por vez; 

• UTILIZAR máscara cirúrgica/procedimento, luvas e avental; 

• DISPONIBILIZAR máscara cirúrgica/procedimento para os clientes; 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar; 
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• REALIZAR a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária 

após cada frequentador utilizar o aparelho ou equipamento, em superfícies que possam entrar 

em contato com mãos, pele ou ser alvo de secreções e suor (balcões, maçanetas de portas, 

corrimões, cadeiras, mesas, utensílios e aparelhos em geral, etc); 

• REALIZAR a desinfecção/higienização com água e sabão e então água sanitária em 

superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou mais vezes se assim for 

necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes com circulação de pessoas, etc); 

• REALIZAR todos os procedimentos de desinfecção e esterilização que competem à classe 

para os materiais utilizados; 

• DISPONIBILIZAR álcool 70% para funcionários e frequentadores utilizarem no local; 

• FICA ESTIPULADO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 ÀS 17:00 

HORAS. 

 

POPULAÇÃO EM GERAL 

• SE POSSÍVEL permanecer em casa e sem contato físico com outras pessoas; 

• EVITAR frequentar espaços públicos; 

• CANCELAR atividades coletivas como, torneios esportivos, jogos e outras atividades do 

gênero; 

• SE POSSÍVEL realizar reuniões e outros encontros através de vídeo conferência ou em 

locais abertos e arejados; 

• SE POSSÍVEL evitar realizar atividades ou trabalhos que possam vir a causar algum dano 

físico, evitando assim que seja necessário atendimento médico/hospitalar; 

• SEMPRE QUE POSSÍVEL realizar a desinfecção/higienização com água e sabão e então 

água sanitária em superfícies passíveis deste tipo de limpeza, diariamente ou mais vezes se 

assim for necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes de circulação de pessoas, etc). 

para os produtos e encomendas adquiridos e/ou recebidos, realizar o mesmo procedimento, 

lembrando que também pode ser utilizado álcool 70% em várias ocasiões; 

• MANTER janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar. 

 
Célia Gonçalves, Secretária de Saúde; 

Vanessa Jornada Buhrer, Enfermeira, coordenadora da atenção básica; 

Paulo Roberto Volpi Juníor, diretor de vigilância sanitária; 

Maysa Helena Pedro, Enfermeira, coordenadora da vigilância epidemiológica; 

Eleandro da Silva, diretor de administração da saúde; 

Elidiane Martins, diretora de controle de saúde; 

Kamila Camargo, diretora de transporte; 

Karine Clock, diretora do hospital; 

Vinícius Duboc dos Santos, diretor clínico do hospital; 

Marcia Corosque, assessora de gabinete; 

 


