
IN4unicípio de Céu Azul
Estado do Parara

DECRETO N' 5.853/2020, de 6 de abril de 2020

Dispõe sobre novas medidas e
consolidação para enfrentamento da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
novo Coronavírus(COVID-19), estabelece
critérios e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Céu Azul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que Ihe
são conferidas pelo artigo 7', incisos 1, 11, XV e XXXVll, artigos 172, 193 e 194, todos
da Lei Orgânica do Município de Céu Azull

lll, IV, e seu parágrafo único, e do art. 2', ambos da Constituição Federall

H:llXl: llKEllilF HãTLl:l
regionais, conforme incisos 1, 11 e 111 do art. 3', da Constituição Federall

bons/gerando a autonomia de organização político-administrativa dos Municípios
prevista no art. 1 8 da Constituição Federall

B
23, 1 e ll da Constituição Federall

aHH:=;'iUT=:iH;:::H:;H:
Constituição Federall

Cor?s/gerando que a saúde e o trabalho são direitos sociais conforme reza o art. 6' da
Constituição Federall

Cor?s/gerando que é direito de todo o trabalhador, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas
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de saúde, higiene e segurança, conforme previsto no art. 7', XXll, Constituição
Federall

se houverreceita e custeio;

exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade"($ 2')l

'1

Cona/derarldo o disposto no art. 3', e demais dispositivos aplicáveis, da Lei Federal
n' 13.979/2020, que autoriza o Município a editar atos regulamentando medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública em questãol

inciso 11, da Lei Maior)l

1; gll;H;lF:Ül:á l::llh 1111;HH'='

no aumento do desempregol
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bons/gerando que, é reconhecido o impacto económico causado pela suspensão das
atividades comerciais são públicos e notórios, o que levou aos governos a criarem
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11 UI Rl:ll:lE ik il;11111
as micro e pequenas empresasl

li==.EL;itH::ã:$:11:Bll:liH IHlll
pública, pois não houve isenção, mas sim diferimentol

empregos e rendam

'')

i:l Elillé:lHE:l :#i11 in :::''::

é exemplificativas

atividades essenciaisl
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:Ê..: :i:H:

H :==:='':
sobrevivências

administrados, jogando o ente municipal para o desequilíbrio fiscall

l

Cona/gerando que sem receita, a própria União, Estados e Municípios não

conseguirão manter a rede SUS e poderão ficar impossibilitados para garantir o
enfrentamento da própria pandemia do coronavirusl

Municípiosl

temporário dando tempo para a estruturação do sistema de saúde;

H: l llH* qEI -;;H:IniBI;i
secreções respiratórias que contenham vírusl

=H::::Blj'K'i:E ÇIÜI l: :li
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conforme Convenção 155 da Organização Internacional
Legislativo n' 2, de 17/03/1992 e Decreto n' 1 .254/841

do Trabalho Decreto

bons/gerar?do que, o ambiente de trabalho é um local onde infecções respiratórias
têm grande potencial de multiplicaçãol

C0/7s/gerar?do que, para evitar a proliferação do vírus,
recomenda medidas básicas de higienel

o Ministério da Saúde

novo coronavírus (COVID-19);

ll IhH l:=,1.1:=1Elih : 4illl::l
do Município de Céu Azull

Cor?s/gerando que no âmbito do Município ainda não há casos confirmados relativos
à doenças

Cores/gerando que a permanência de restrições de atividades comerciais atesta forte
ameaça à economia do Município caso medidas não sejam tomadas ao findar o
isolamento previstos

Considerando o Plano de Contingência de enfrentamento do COVID-19 da Secretaria
Municipal de Saúde de Céu Azull

''''\

DECRETA

®Art. 2' Ficam suspensas, por prazo indeterminado, as seguintes atividades:
1 -- Escolas e CMEls públicosl
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11 -- Clubes, jogos e competições esportivas, praças esportivas públicas e privadasl
111 - Academias, estúdios de pilates e congêneresl
IV - Parques infantis, casa de festas e eventos, centros comunitáriosl
V - Festas de qualquer natureza (shows, baladas, casamentos, formaturas,

aniversários e demais confraternizações)l .. : ... ---. ..
vl -- Atividades ao ar livre que envolvam aglomeração de pessoas, auvlaaues uc
academia Vida Ativa, visitação a praças, parques, bosques e ginãs\osl
Vll -- Cursos presenciais, incluindo escolas de idiomas, técnicas e profissionalizantesl
Vlll - Bares. Botecos e congêneresl
IX - Casas noturnas, casas de shows, boates, tabacarias e congeneresl
x - O uso de salões de festas privados e a realização de festas em condomínios
residenciaisouassociaçõesl . . . . . .Or"'c
XI -- Terminal Rodoviário, nos termos do,Art. u' ao Decreto [i' o.o ] J.

1 -- La\rar com frequência e sempre que necessário mãos, braços com água e sabãol
11 -- Aplcar frequentemente, e sempre que necessário álcool 70%) nas mãosl
111 -- Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossirl
IV - Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadasl

V - Evitar abraços, beijos e apertos de mãosl . . '";'"''os
VI -- Higienizar com frequência o celular e brlnqueaos aas cr\arlÇds e uuuua v-'J''''

expostos a riscoslilhar objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e coposl
vlll -- Após a saída à rua, independente do motivo, ao retorno deve-se
a) tirar os sapatos na porta e deixa-los do lado de fora da casa para posteriormente

serem l rnposlcar em qualquer coisa, tomar banho e trocar toda a roupa, colocando-a

cm uggl:da para lavara bstituição dos costumeiros tapetes por panos umedecidos com

ilgua sanitár a,da.se à toda população, fazer uso de máscaras artesanais (feitas de
tecido, TNT ou outros), de forma individual.
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baixado pelo site www.ceuazul.pr.gov.br e deverá ser enviado para o e-mail
tributacao@.netceu.com.br ou entregue diretamente no Departamento de
Tributação de Céu Azul.

quando couber.

:;;HH=ÃHl?€31$=:EU:g=::=

111 -- Ddemar:açaobilizar EPls necessários com os devidos cuidados (ressaltados no item

conformeoCódigoemSaúdedoParanál . . . . -:----' '-om amua
V - Manter pano no chão, ou similar, da entrada ao osLdueluçllllç---v, uv'-' '-u'''

?lll:HB l '1111:z:u
e clientes o acesso às áreas de

te líquido, toalhas descartáveis, além
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de lixeiras com tampa acionada por pedal. Ainda, deverá ser disponibilizado também

IX - Os tedados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e

h 111 :1 Ç :ã BHl$H

eferiados

deiveryl rezar o funcionamento de forma não presencial, para entrega direta ao
consumidor(delivery), com os devidos cuidados, ou seja:
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a) na entrega do delivery, higienizar as mãos com álcool 70% antes e após a entrega

do pedidos entregadores evitar o uso de luvasl
c) higienizar as caixas térmicas entre cada entrega.
111 - Disponibilizar no "caixa" álcool 70% para a higienização das mãosl
IV -- Manter locais de circulação e áreas comuns com sistemas de ar condicionados

=:.=.=Hm='ES :==,:=.U!
ienizados com álcool 70% após cada
o cardápio a fim de evitar o contato

com este material.

àHll:l)S fl E l gllÜTI
para todos os estabelecimentos descritos no art. 4'

Art. 8' Os serviços de foodtruck, trailers e similares poderão ofertar apenas os
serviços de entrega, sendo vedada a permanência de clientes no local e devendo ser
respeitado o horário limite das 22 horas.

Art. 9' Supermercados, mercados, mercearias, açougues poderão funcionar entre às
8h00 e às 18h30 devendo respeitar o contido ho art. 4' e, cumulativamente, deverão

1 -- Disponibi azar na entrada do estabelecimento álcool em gel 70% para utilização dos

funcionar os e clieniteslnização das superfícies de toque (carrinhos, cestos, cadeiras,
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incluindo neste cálculo área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor
administrativo e outros, sendo obrigatório colocar a identificação da capacidade de

çiibiico, na porta do estabelecimentos sua entrada para auxílio aos clientes na
higienização com álcool em gel 70% antes que os mesmos adentrem ao recintos
Vll - Limitar a venda de produtos e mercadorias em quantidade que caracterize a

formação de estoque porparte do consumidora . . . . .:-.--...
Vlll -- Fica proibido o consumo de quaisquer produtos nos rererlaos cstdoeleçtl l lcí ll-.'õ.

Art. 10. Farmácias e lojas de produtos naturais, além de respeitarem o contido no art.

4', deverão adotar as seguintes condições: ,. . . o' ----- ..':-:---Ã
1 - Disponibilizar na entrada do estabelecimento álcool em gel / u'70 pala uull':-aya'' -'va

funcionáros e dienteslienização nas superfícies de toque (cadeiras, maçanetas,

corrimão rm utilização, ca nec etcário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim
de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimentos
IV -- Incentivar a modalidade de compras de forma não presencial (delivery) e na
impossibilidade,l
VI - Limitar a venda de produtos e mercadorias em quantidade que caracterize a
formaçãodeestoqueporpartedoconsumidorl . . . : --'-.
Vll -- Fica proibido o consumo de quaisquer produtos nos rerenaos esta Oluçllitctituo.

respeitar o contido no art. 4' deste Decreto.

contido no art. 4' deste Decreto.

contido no art. 4' deste Decreto
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Art. 14. Os serviços públicos de notas e registros (Cartórios) deverão prestar serviços
observando as regras contidas no Provimento n' 95/2020 expedido pelo Conselho
Nacionalde Justiça.

como, no que couber, respeitar o contido no art. 4' deste Decreto.

Art. 17. A feira do produtor realizada ao ar livre poderá funcionar, somente, às sextas-
feiras entre os horários das 13 às 18 horas, respeitando o contido no art. 4' no que
couber e ainda, adotando as seguintes medidas complementares:
1 -- Fica proibido o consumo de produtos no local, inclusive nas proximidades, bem

1= :11'1 1RH B=H.: =li:=: ,:= != 1:: s:::
medidas: .. .
111 -- Higienizar as mãos antes e após a entrega de cada pedido.

Art. 18. Clínicas médicas, odontológicas, fisioterapêuticas e laboratórios deverão
observar as orientações específicas do seu devido conselho e no que couber do art.

aerossóis recomenda-se aos profissionais
e máscaras faciais (shield) principalmente

para a endimentosrodonimtó31co eletivos devem ser postergados, permitindo somente

casos de urgência e emergência.
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Art. 19. A assistência veterinária, além de observar as orientações específicas do seu
devido conselho e no que couber do art. 4' deste Decreto, ainda, deverá adotar as
seguintes medidas:

ou via teleatendimento.

respeitar o contido no art. 4' deste Decreto.

art. 4' deste Decreto.

Art. 23. O fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias, além
de respeitar, no que couber, o art. 4' deste Decreto, deverá adotar as seguintes

medidas nizar os coletivos dentro dos terminais, antes e depois de cumprir as
respectivas rotas, bem como adequar locais de uso comum com banheiros e
refeitórios, evitando a aglomeração de pessoasl
11 - Não permitir a superlotação do veículos
111 -- Manter as janelas abertas para circulação de ar.

Art. 24. As clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e serviços de podologia,
além das medidas previstas no art. 4'. no que couber, deverão observar as seguintes

condiçõesdimento deverá ser realizado com restrição de público limitado a um cliente

por vez por ambientes
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11 -- 0 agendamento deverá ser realizado via não presencial. sendo recomendado que
o profssional questione se o cliente apresenta os seguintes sintomas: febre, tosse,
congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dorde garganta, dores no corpo,
dor de cabeça, em caso positivo, o mesmo deverá ser orientado a entrar em contato
com a Secretaria de Saúde e o agendamento/atendimento não deverá ser realizador
111 -- Fica proibida a permanência em sala de espera, sendo que o cliente deve ser
encaminhado diretamente ao ambiente onde será atendidos . o, -
IV -- Deverá ser realizada a desinfecção com álcool 70%), solução cloraQa (u,b'7o a 1 '7o)
ou sanitizante adequado segundo recomendações da Anvisa ao término de cada
atendimento nas áreas corno corrimão, maçanetas, bancadas, macas, poltronas,
cadeiras e materiais usados em contato com o cliente.

Art. 25. O comércio em geral como vestuário, utensílios, móveis, cosméticos e
similares, além de atender as medidas elencadas no art. 4', deverão adotar as

segu ntes medidas:horário de funcionamento de segunda a sexta-feira entre as 1 2h30

às 1 8h30. evitando assim o retorno de seus funcionários para suas residênciasl
11 - Restringir a prova de itens de vestuário, inclusive calçados, em seus

solicitados, sejam disponibilizados à fiscalização.

Art. 26. Os serviços funerários devem seguir as orientações estabelecidas pelo
Ministério da Saúde, conforme "Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus
-cOVID-19"e,alémdisso,procederdaseguinteforma: . , . ..
1 -- Em caso de óbitos de causas conhecidas, excluindo CQVID-l u, o funeral sela ue
até 4 horas, com fluxo de, no máximo, 1 0 pessoas dentro do recintos
11 - Em caso de óbitos de suspeitos ou confirmados de COVID-19, o sepultamento
será imediato

seguintes medidas, cumulativamente:

1 - Multa. i.anta indnnpndnntn de nova notificação, sem prejuízo da
ll- Interdição do estabelecimento, indep
imposição de multas.
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111 - Cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, independente de nova
notificação, sem prejuízo da imposição de multas.
$l' O valor da multa, por infração, será aplicado conforme a grav\aaue uullb-'-Qua
apurada e fundamentada pelo Fiscal responsável pela autuação o qual deverá pautar-
se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso concreto,
observando os seguintes limites:

conforme a gravidade constatada.

'')

designados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal através de Portaria.

de outros profissionais no âmbito da Administração Municipal

$4' Para a aplicação das multas, a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a
da pessoa física dos seus sócios-proprietários e/ou administrador, na medida de sua
culpabilidade.

$6' O processo administrativo será observado o princípio constitucional de ampla
defesa do contraditório, sendo que as notificações e autuações serão realizadas pelas
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autoridades fiscais ou de segurança pública do Município observando, no que couber,
o Código Municipal de Posturas e o Código Tributário Municipal ou. em casos de
situação que envolvam a Vigilância Sanitária o Código Sanitário do Estado.

$7' As multas aplicadas em decorrência deste Decreto serão revertidas e destinadas
nas ações que visem ao combate e prevenção à pandemia do COVID-1 9 e à epidemia
da dengue.

$8' As multas aplicadas, caso não adimplidas no prazo legal, serão inscritas em Dívida
Ativa do Município, conforme procedimentos definidos no Código Tributário Municipal
e demais legislações correspondentes.

Art. 28. Fica mantido o "toque de recolher" 19 horas às 6 horas. conforme o Decreto
no 5.822/2020. .

[lZ EERITl: ll :l ]il]:Ç:
Art. 29. Ficam revogados o Artigo 2', seus incisos e parágrafos, Artigo 3' e Artigo 4',
Artigo 5', Artigo 11. Artigo 16, do Decreto Municipal n' 5.815/2020, permanecendo
inalteradas as demais determinações contidas no referido Decreto.

Art. 30. Fica revogado, na sua íntegra, o Decreto Municipal n' 5.820/2020

i;lU:iHI IHIH':Hi=lRn:l;i;
determinação dos órgãos de saúde.

'3

Gabinete do Prefeito de Céu Azul - PR, 6 de abril de 2020
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ANEXOI

Ao Departamento de Tributação

Comissão Especial Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-1 9

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

as recomendações abaixo relacionadas e/ou outras que virem a substituí-las=

Nome

CPF RG Data de nascimento

Endereço:

Cidade:

Telefone

Bairro

UF

''1 Nome da empresa

CNPJ

Descrição da atividade principal

Horário de funcionamento

Endereço:

Telefone

Bairro

1. Se responsabilizar pelo controle de quantidade máxima de pessoas no interior do
estabelecimento limitando a entrada de l pessoa para cada 20 m:. de área interna não incluindo neste
cálculo deposito. almoxarifado. estacionamento setor administrativo e outros.
2. Respeitar o horário de funcionamento estabelecido no Decreto Municipal

: .=U'l:==:= 1==:::=,.:1 ::='*:::";*:;;:;==n.: '=:;,;=':="r:''::
estabelecimento comercial nestes espaçosa
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4. Controlar o acesso de pessoas no interior dos estabelecimentos, não sendo permitido

R='::1::\:=:=,':=' .==:'::U.;. L =\.==
: F:::L: ==:'3 =U=: ,=::T ;S =:=:

acesso ao estabelec mento. pessoas para pagamento no caixa em 2m (dois metros) do

funcionárioltar espaço entre pessoas de 2m (dois metros) que aguardam nas filas para pagamento
nos caixas;

B Fomecer álcool 70% em gel para higienização das mãos os trabalhadores que realizam
atendimento ao público, que deverão realizar a fricção em toda a mão por 20 segundosl
9. Manter durante todo o expediente um lavatório/banheiro dotado de sabonete líquido e papel toalha

LEIS:liHll ll: :;.:=::;.i;::::;:
a do Trabalhador. providenciando
e recomendações do Ministério da

11 . Adotar a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos clientes em ambientes

de maniieularaaooderalimhntosles com relação ao processo adequado de higienização das mãos que

15. Manter ambiente limpo e ventilado. possuindo assim a troca de

l ETI lll&=;'=:iE=:'llE&l:iH;ll=hill:
saúde humanalabelecimento disponibilize água potável para o consumo, este deverá acontecer de

maneira que não haja contato e/ou proximidade entre a boca e o dispensador de água. evitando

assimeal zan a mitnanlzação dos ambientes. a cada 3(três horas), onde possível com água e sabãol

19. Realizar a higienização dos

li l: llJ:E l ':U=T='::;:: '""":
trabahadoresl ntato direto com fornecedores. entregadores e realizar o recebimento de materiais.
mercadorias. insumos, dentre outros em horários específicosl

''3
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23. Orientar aos funcionários para o uso pessoal e exclusivo de equipamentos. objetos de trabalho

ãk':ã=L!; ::":;.:: :U ::=;.:=::r5:1:n:!%!.i;='1:HS;EiE'= IEÊ.E=Ê

25. Orientar e incentivar todos os clientes e funcionários a realizar a etiqueta
respiratória:

a) Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, com lenços/papéis descartáveis e descarta-lo após o

b) Na impossibilidade de utilizar lenços/papéis descartáveis. ao espirrar ou tossir é preferível cobrir
nariz e a boca com a manga da camisa "espirrar no cotovelo" do que fazê-lo com as mãos, para que
o vírus não seja facilmente transferidos para outras pessoas ou para o ambiente(telefone. maçanetas,

computadores. etc.)l

c) Evitetocarosolhos.narizebocal . . . ,. . - .... ...----.
26. Funcionários deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (luva de borracha. avental,
calça comprida, sapato fechado) para realizar a higienização dos ambientesl
27. Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção com

á cool a r 20 segundos. reforçando o corneto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas
maçanetas, telefones. botões de elevadores. etc.). . . . .... '..---......
28. Fica proibida a execução de festas de qualquer natureza, Inclulnao c8sdríierttu , lullli'alulaõ,

ã=li::=:bh. ::;n::\:ç=.::::,:==n.:, =:::T==:1:=:i';=!
por de/fve/y ou pedindo auxilio a terceiros e familiares

17h00

)

'3 DECLARO estar ciente de que o descumprimento das medidas estabelecidas no

:1 4: 1: 1: :: FllHH31:1i
legislações correlatas. sem prejuízo de outras sanções cIvIs e penais

céu Azul - Paraná, em de de 2020

Assinatura do representante da empresa ou contador responsável
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ANEXO 1 1

Orientação para utilização dos EPls

a) Deve ser utilizado somente se houver a contaminação do colaborador com sangue, fluidos corporais:
secreções. excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos que possam estar
contaminados; . ... .
b) Trocar as luvas sempre que for entrar em contato com outras pessoas, ou quando estiver danificadas
c) Não tocar desnecessariamente superfícies. materiais e objetos quando estiver com uvasl
d) Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas(as luvas não devem ser reutilizadas)l
e) Orientar que o uso de luvas não substitui a higiene das mãosl
f) Orientar a proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.

'3 11 - Máscaras cirú rgjçêg; . .
a) Uso obrigatório em ndivíduos sintomáticos e profissionais da saúde (conforme a orientações do
ministério da saúde)l
b) Usar mascara e realizar a orientação de como deve ser utilizada a máscara para evitar a
contaminação da boca e nariz do colaborador por gotículas respiratórias. quando o mesmo atuar a uma
distância inferior a 1.5(um e meio) metro de outro colaborador ou clientes
c) Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e amarrar com segurança para
minimizar os espaços entre a face e a máscaras
d)Enquantoestiveremuso.evitartocarnamáscaral : . . ..
e) Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada. deve-se realizar a
hiaiene das mãos: , . .
f) Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-se úmidal
g) Não reutilizar máscaras descartáveisl
h) Em caso de utilizar máscaras de tecido deve perde uso individual. ter mais de uma máscara, e assim
que esta estiver úmida é importante a troca e lavagem com sabão e água sanitária e secar ao sol. e
posteriormente passar o ferro. (esta máscara somente é eficaz para evitar transmissão comunitária e
não deve ser utilizada em trabalhadores de saúde e em pacientes sintomáticos)

lll - Oculos de proteção Q
xposição do profissional a respingos de sangue,

li111il%NHOh: :z : ain: u
c) O protetor facial deve ser utilizado por profissionais que tiverem contato com possível contaminação
por aerossol

''x

a) O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em procedimentos

b) Deve ser de materissdisscartável e removido após o uso, o seu descarte e deve ser como resíduo
infectante.

V - Aventais:
a) São ut l zados para evitar a contaminação da pele e. roupa do profiss onal
b) Deve ser de mangas longas. punho de malha ou elástico e abertura posteriori
c) Aventais impermeáveis devem ser utilizados por profissionais em cantata
contaminação por aerossol

com possível
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