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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 DECRETO Nº 2.610

 
DECRETO Nº 2.610
 

“Dispõe sobre o horário para o Toque de Recolher,
autoriza a realização de esporte coletivo, conforme
especifica e dá outras providências.”

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelaLei OrgânicaMunicipal,
 
DECRETA:
 
Art. 1º O TOQUEDERECOLHERpassa a vigorar das 23:00 horas às
05:00 horas, não se aplicando:
 
I - aos profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de
saúde e de apoio social;
II - aos agentes de proteção civil;
III - às forças e serviços de segurança, militares, militarizados e
pessoal civil das Forças Armadas;
IV - às pessoas que em deslocamento para efeitos de atividades
profissionais ou equiparadas, desde que munidos de uma declaração
da entidade empregadora que ateste que se encontram no desempenho
das respectivas atividades profissionais.
 
Parágrafo único. Após otoquederecolher, poderão funcionar as
farmácias localizadas no município e os postos de combustíveis
localizados ao longo da BR 277, ficando liberados apenas para
atendimento a veículos de carga pesada, bem como,
ospostosdecombustíveisdentro do período urbano que mantenham
contrato de fornecimento com o Poder Público, os quais deverão
garantir o abastecimento dos veículos oficiais, restritos ao
fornecimento apenas aos veículos do Poder Público.
 
Art. 2º Após o toque de recolher, fica vedada a comercialização e o
consumo de bebidas alcoólicas.
 
Art. 3º A partir do dia 16/04/2021, fica autorizada a realização de
esporte coletivo, desde que adotadas todas as medidas sanitárias já
impostas, estando condicionadas às seguintes exigências, sendo
vedada a realização de campeonatos:
 
I - Aferição de temperatura corporal nos atletas, colaboradores e
funcionários, logo na entrada;
II - Interdição de bebedouros;
III - Permitir acesso apenas aos usuários, vetando a entrada de
expectadores externos, bares e banheiros;
IV - Grupos de risco e/ou com comorbidades deverão ter o acesso
negado;
V - Os vestiários deverão permanecer fechados;
VI - Quanto à rotina de treinos para escolas esportivas será permitindo
até 2 professores por quadra e, no máximo, 20 atletas, com
distanciamento social de 2m por pessoa, sendo obrigatório o uso de
máscaras em tempo integral;
VII - Cada atleta deverá ter seu equipamento esportivo, devendo ser
higienizado após o uso;
VIII - Bares internos serão permitidos, somente para a venda de
bebidas enlatadas, garrafas plásticas individuais, salgados ou
empacotados;
IX - Disponibilização de tapete sanitizante nas entradas, com exceção
as de areia, usando produtos antissépticos apropriados à prevenção da
COVID-19;
X - Disponibilização de álcool 70º, em gel, nos acessos dasquadras,
bares e banheiros, além da orientação quanto à higienização;
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XI - Colocação de cartazes orientativos sobre prevenção a COVID-19,
visíveis nas dependências do estabelecimento;
XII - Horários previamente agendados, evitando assim aglomerações
entre os usuários dos diversos turnos;
XIII - Os armários não deverão estar disponíveis para uso;
XIV - Os materiais esportivos serão higienizados após o uso, com
antisséptico apropriado;
XV - Deverá haver reforço quanto à higienização dos locais de acesso,
banheiros, balcões de atendimento;
XVI - Não será permitido jogos em formato de competições em
campeonatos ou torneios.
 
§1º Os usuários dasquadrasesportivas só poderão utilizar os serviços,
desde que atendam as seguintes recomendações:
 
I - Realizar a higienização das mãos com maior frequência, nunca
levar as mãos ao rosto, para tocar boca, nariz, olhos e ouvidos;
II - Deverá atender as regras de boa conduta social, com relação ao
distanciamento o máximo possível, evitando cumprimentos em forma
de toque interpessoal;
III - Não levar expectadores familiares ou amigos aos locais de treino
ou jogo;
IV - Evitar permanecer no local após o término do tempo locado;
V - Chegar no local já paramentado com os vestuários esportivos,
lembrando que após a atividade não será permitido o uso do chuveiro
no vestiário.
 
§2º Não deverão adentrar nas dependências quando apresentar
qualquer dos sintomas relatados pelas instituições sanitárias que
possam ser consideradas risco de COVID-19 (Anexo II).
 
Art. 4º Asmarinaspoderão funcionar diariamente, desde que atenda
todas as medias de sanitárias já impostas.
 
Art. 5º Os ShoppingCenters poderão funcionar das 11:00 às 22:00
horas, de segunda a sábado, devendo permitir o acesso de clientes até
50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima permitida, devendo
ainda atender as seguintes determinações:
 
I - Assegurar a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas,
com demarcação indicativa no piso;
II - Os clientes deverão higienizar a sola dos calçados antes de
adentrarem aoshopping, devendo os estabelecimentos
disponibilizarem tapetes higienizadores ou similares;
III - Deverá ser disponibilizado álcool em gel 70% nas entradas e em
locais estratégicos de maior circulação de pessoas, bem como nas
lojas e ao lado dos sistemas de controle ponto por biometria dos
funcionários;
IV - Os bancos, cadeiras, sofás e as áreas de descanso, poderão ser
mantidos desde que com distanciamento entre clientes e
constantemente higienizados;
V - Os seguranças e funcionários deverão atuar de forma a orientar e
evitar a aglomeração dos clientes;
VI - Os pontos de contato ou ambientes de uso coletivo devem ser
constantemente higienizados.
 
Art. 6º A fiscalização das medidas determinadas por este Decreto será
realizada pela Vigilância Sanitária, Secretaria de Serviços Urbanos,
Secretaria de Urbanismo e Guarda Municipal.
 
Parágrafo único. O descumprimento das regras estabelecidas por este
Decreto será passível de medidas administrativas e sanções previstas
no Código de Postura e Código Tributário Municipal, além das
sanções cíveis e penais.
 
Art. 7º As medidas previstas neste Decreto poderão ser revistas a
qualquer tempo, inclusive tornando-se mais rígidas, de acordo com as
recomendações sanitárias e/ou novas determinações do Governo
Estadual e/ou Federal.
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Art. 8º O disposto neste Decreto não invalida as medidas adotadas
pelos Decretos Municipais anteriores, no que não forem conflitantes.
 
Art. 9º Ficam mantidas as medidas sanitárias determinadas pelos
Decretos anteriores, revogando-se somente as disposições não
conflitantes com este Decreto.
 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
PARANAGUÁ, Palácio "São José”, em 16 de abril de 2021.
 
MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal
 
JOSE MARCELO COELHO
Secretário Municipal de Administração
 
LIGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretária Municipal de Saúde
 
BRUNNA HELOUISE MARIN
Procuradora Geral do Município
 
ANEXO I
 
Quadro 1 - Questionário de COVID-19
 
DADOS PESSOAIS
 
Nome completo:
 
Endereço:
 
Contato telefônico:
 
Apresenta algum dos sintomas abaixo:
 
( ) febre ( ) coriza ( ) dor de garganta ( ) espirro ( ) congestão nasal ( )
dificuldade respiratória ( ) diarreia ( ) calafrio ( ) dor muscular ( ) tosse
( ) falta de paladar e odor ( ) cansaço e fadiga ( ) aguardando resultado
de exame ( ) não apresenta sintomas.
 
Em casos de sintomáticos, encaminhar para Unidade de Saúde para
avaliação médica.
 
1. Teve contato com alguém suspeito ou positivo para Covid-19 ?
 
( ) sim ( ) não
 
PARANAGUÁ, ________ de _____________ de 2020.
 
Obs.: este formulário deverá ser preenchido por cada usuário e ficar
guardado em local visível e de fácil acesso às autoridades.
 
ANEXO II
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE SANITÁRIA EMPRESARIAL
 
Nome Fantasia:
 
Razão social:
 
CNPJ: CME: Telefone: ( )
 
Endereço: nº Bairro: Cidade: UF:
 
Sócio Administrador/Representante Legal
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Nome:
 
RG: CPF:
 
Eu, sócio administrador/representante legal identificado, assumo a
responsabilidade de adotar medidas preventivas para o enfrentamento
da emergência em saúde pública de importância internacional
decorrente da Pandemia da COVID-19 para exercer a(s) atividade(s)
econômica(s), elencadas no Decreto nº28.114/2020 e outros que
vierem a ser editados, seguindo as recomendações abaixo relacionadas
e/ou outras que vierem a substitui-las ou complementá-las:
 
1 - Adotar medidas de higiene em todas as superfícies e equipamentos
utilizados e compartilhados pelos clientes e colaboradores;
 
2 - Manter ambientes arejados, bem como a fixação de cartazes que
promovam orientações básicas quanto aos cuidados de prevenção e
higiene para a redução da transmissibilidade da COVID-19;
 
3 - Responsabilizar-se pelo controle de quantidade máxima de pessoas
no interior do estabelecimento.
 
4 - Responsabilizar-se pelo distanciamento mínimo de 2m (dois
metros) entre as pessoas em eventuais filas internas e externas aos
estabelecimentos;
 
5 - Disponibilizar responsáveis na entrada e nas suas dependências
para orientar e realizar o procedimento de higienização de mãos
(ofertar pia de lavagem de mãos com sabão líquido, água e papel
toalha ou álcool em gel 70%);
 
6 - Providenciar e determinar o uso de EPI`s para os trabalhadores,
conforme recomendações do Ministério da Saúde; e do Ministério do
Trabalho.
 
7 - O transporte de funcionários, quando realizado pela empresa, não
deve exceder a capacidade de pessoas sentadas;
 
8 - Adotar a determinação do uso de máscaras pelos funcionários e
clientes em ambientes comerciais;
 
9 - Capacitar todos os colaboradores quanto aos procedimentos de
controle e prevenção da COVID - 19.
 
ANEXO III
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O USUÁRIO Eu,
_____________________________, RG nº _________, estou ciente
das seguintes condições: - Que a utilização de máscaras nas áreas
sociais e nos ambientes abertos é obrigatória. - Que respeitarei o
distanciamento social de 2m (dois metros) entre as pessoas. - Que
tomarei os cuidados de prevenção e higiene para a redução da
transmissibilidade da COVID-19. - Que na apresentação de
qualquer sintoma, imediatamente informarei ao estabelecimento
e às autoridades sanitárias para as providências cabíveis.
 
Assinatura: _________________________
 
Data: ________/_______/________

 
Publicado por:

Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:9D91A119


