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DECRETO N° 035/2020 
29 DE MAIO DE 2020 

 
 

SÚMULA: Estabelece regras para o funcionamento dos bares, lanchonetes, 

sorveterias e atividades congêneres no Município de Paranapoema, em 

virtude da situação de emergência em saúde pública decorrente da 

pandemia da COVID-19, e dá outras providências. 

 

 
A Prefeita Municipal de Paranapoema, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, no uso de suas 

atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO, as providências que foram adotadas pelo Município de Paranapoema para 

estruturação da rede municipal no Pronto Atendimento e demais medidas sanitárias que vem sendo realizadas desde o início 
do isolamento social; 

  
CONSIDERANDO que muitos comércios municipais não têm recursos suficientes e experiência para 

atendimento exclusivo via delivery, diante da realidade fática e social; 
 
CONSIDERANDO a deliberação do Centro de Operações de Emergências Municipal realizada no dia 26 

de maio de 2020, que deliberou pela abertura gradativa dos bares, lanchonetes e restaurantes que ainda permaneceram 
com restrições, desde que atendida as medidas necessárias de higienização, seguindo as orientações da Vigilância em 
Saúde e Vigilância Sanitária;  

 
CONSIDERANDO a deliberação realizada com os representantes dos comércios locais e demais setores 

da Administração Pública no dia 28 de maio de 2020; 
 
CONSIDERANDO que o Município de Paranapoema não conta com nenhum caso suspeito do COVID-

19;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar bens e princípios jurídicos igualmente tutelados pela 

Constituição Federal, tais como o princípio da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput), o direito à saúde (art. 196, 
caput) e o princípio da busca do pleno emprego (art. 170, VIII), levando em conta, ainda, que, nos termos do mencionado 
art. 196, há uma indissociabilidade entre a garantia à saúde e as políticas econômicas; 

 
CONSIDERANDO que a retomada parcial, controlada, segura, cautelosa e responsável das atividades 

econômicas é medida que se revela urgente e que não é um fim em si mesma, senão estratégia que se impõe ao poder 
público e à sociedade justamente para que, numa visão sistêmica da grave crise por que se passa, garanta-se a todos a vida, 
o sustento, a saúde e a dignidade; 
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DECRETA: 
 

Art. 1° Fica autorizada a abertura dos bares, lanchonetes, sorveterias e atividades congêneres, no âmbito de todo o 
território do município de Paranapoema-PR, ficando sujeitos às determinações fixadas neste Decreto. 

   
Art. 2° O atendimento ao público nos estabelecimentos abrangidos pelo disposto no artigo 1°, fica permitido das 09:00h 

às 21:00h, sendo autorizado após este horário o atendimento via delivery até às 23:00h, de segunda à sábado, não sendo 
permitida a abertura aos domingos e feriados.  

 
§1° Fica autorizado a entrega via delivery de quaisquer gêneros alimentícios durante todos os dias da semana, 

inclusive aos domingos e feriados das 10:00h às 23:00h.  
 
§2° Aos domingos fica autorizado o funcionamento de estabelecimentos que comercializem quaisquer refeições, das 

10:00 às 13:00h, para venda exclusiva no balcão, desde que não haja consumo no local.  
  
Parágrafo único. Após às 21:00h aos estabelecimentos que permanecerem com o delivery, deverão funcionar apenas 

internamente, sendo proibida qualquer atividade externa ao estabelecimento.  
 
Art. 3° Fica determinado, pelo prazo de vigência deste Decreto, o cumprimento obrigatório por parte dos 

estabelecimentos a que se refere este capítulo, das seguintes medidas: 
 
I – Limitação em 50% da ocupação do estabelecimento; 
II – Organizar o espaço de circulação interno de forma a aumentar a separação entre as mesas diminuindo, caso 

necessário, o número de pessoas no local e garantindo o distanciamento entre as mesas de, no mínimo, 02 (dois) metros; 
III - Higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as 

superfícies de toque (mesas, equipamentos, cardápios e etc), preferencialmente com álcool 70°% ou outro produto indicado 
pelas autoridades sanitárias; 

IV – Higienizar, quando do início das atividades e durante o período de funcionamento, com intervalo máximo de 3 
(três) horas, os pisos e banheiros, preferencialmente com água sanitária, através de varredura úmida para que não haja 
proliferação de partículas no ambiente; 

V – Manter à disposição, na entrada do estabelecimento e em locais de fácil acesso, álcool 70°%, para a utilização 
dos clientes e dos funcionários do local;  

VI – Manter as janelas abertas ou qualquer outra abertura, para contribuir para a renovação do ar; 
VII – Manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de funcionários, utilizando 

sabonete líquido, álcool a 70°% e toalhas de papel não reciclado; 
VIII – Manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a evitar a contaminação cruzada;  
IX – Fazer utilização, se necessário, de sistema eficaz para evitar filas ou aglomeração de pessoas; 
X – Determinar a utilização pelos funcionários encarregados de preparar ou de servir alimentos, bem como pelos que, 

de algum modo, desempenhem tarefas próximas aos alimentos, do uso de EPI adequado, como máscara, gorro, luvas e 
avental;  

XI – Manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre higienização e cuidados 
de prevenção ao COVID-19; 

XII – Instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade de adoção rotineira de cuidados pessoais, sobretudo da 
lavagem das mãos frequentemente, da utilização de produtos assépticos durante o desempenho de suas tarefas, como álcool 
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70°%, da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de relacionamento com o público 
no período de calamidade pública decorrente do COVID-19; 

XIII – Controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento, respeitando os limites 
estabelecidos neste Decreto. 

XIV - Deverão priorizar o sistema de entrega em domicílio;  
XV - Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaboradores com sintomas gripais às dependências dos 

estabelecimentos; 
XVI – Ficam proibidos o funcionamento de telões, televisores e similares, música ao vivo, DJ ou qualquer outro sistema 

de som; 
XVII - Colocar nas entradas dos estabelecimentos um tapete com água sanitária;  
XVIII – O balcão de atendimento deverá ser isolado de forma a distanciar o atendente do cliente;  
XIX – Fica vedado o funcionamento de mesa de sinuca e de jogos como baralho e outros;  
  
§1° O uso comum de mesas fica permitido, limitado ao número de 02 (duas) pessoas para cada mesa, mantendo o 

distanciamento de pelo menos um metro entre elas, vedado a junção de mesas sem o respeito do distanciamento de um 
metro.  

 
§2° Fica permitida a consumação do cliente se estiver sentado, sendo vedada qualquer tipo de consumação no balcão, 

o qual deverá ser isolado para garantir o distanciamento social.   
 
Art. 4° Ficam recomendadas as seguintes medidas para a utilização dos serviços pelos CLIENTES: I - Os clientes 

devem usar máscara ao entrar no estabelecimento, e ao circular nas áreas comuns, devendo retirar apenas no momento do 
consumo de bebidas ou alimentos, colocando-a novamente após o término;  

II - Ao entrar no estabelecimento realizar a higienização das mãos com álcool 70% (por no mínimo 20 segundos) ou 
água e sabonete líquido (por no mínimo 30 segundos);  

III - Quando possível, realizar o pagamento com cartão, diminuindo o contato com o funcionário do caixa. 
 
Art. 5° Para regular o funcionamento, nos termos dos artigos antecedentes, os estabelecimentos deverão 

obrigatoriamente, assinar Termo de Responsabilidade e Consentimento para Reabertura Comercial (ANEXO I) das 
determinações dispostas neste Decreto, e afixar em local visível a autorização especial para funcionamento a ser emitida 
pela Vigilância Sanitária após a fiscalização da adoção das medidas previstas neste Decreto.  

 
§1° A fiscalização dos estabelecimentos referidos neste Decreto ficará a cargo das equipes de vigilância sanitária e 

epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e fiscal de tributos.  
 
§2 É parte integrante deste decreto a Cartilha de Orientação ao Enfrentamento e Medidas de Prevenção ao 

Coronavírus (COVID-19), cujas medidas deverão ser adotadas por parte dos representantes legais. 
 
§3° O não cumprimento do regramento disposto nesse Decreto e seus anexos implicará em multa nos termos do 

Decreto nº 019, de 20 de abril de 2020. 
 
Art. 6° As medidas aqui previstas são complementares a outras já editadas pelo município no combate ao COVID-19, 

e não revoga os decretos anteriores que continuarão a viger naquilo que não lhes forem contrários. 
 
Art. 7° Aos domingos e feriados fica permitido a abertura das farmácias das 08:00h às 12:00h. 
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Art. 8° Na hipótese de alteração dos patamares da epidemia da COVID-19 no Município, considerando dados 

epidemiológicos e de bioestatística, as disposições do presente Decreto poderão ser alteradas para medidas mais 
restritivas ou mesmo suspensão de atividades, a fim de impedir maiores danos e agravos à saúde pública. 

 
Art. 9° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
 

Gabinete da prefeita Municipal de Paranapoema, estado do Paraná, 28 de maio de 2020. 

 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

 

Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, 87680-000   -   Fone/Fax: 44 3342-1133   -   www.paranapoema.pr.gov.br 

 

 

  

http://www.paranapoema.pr.gov.br/
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