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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 050/2020

DECRETO Nº 050/2020
 

SÚMULA: Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus – COVID19 no âmbito do
Município de Jaguapitã e dá outras
providências.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ,
ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VI do artigo 63 da Lei Orgânica
Municipal, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, nos Decreto Municipal 027/2020 e
033/2020 e,
 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do
COVID19;
 
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo,
carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das
medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 025/2020 que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavirus
– COVID19 no âmbito do Município de Jaguapitã;
 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 027/2020 que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavirus
– COVID19, no âmbito do Município de Jaguapitã;
 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 033/2020 que dispõe
sobre o prazo de suspensão dos estabelecimentos e atividades
descritos no art. 2º do Decreto nº 027/2020, pelo prazo de 10
(dez) dias corridos, a partir de 01/04/2020, findando em
10/04/2020 (inclusive);
DECRETA:
 
Art. 1º. A partir do dia 22/05/2020, os estabelecimentos
comerciais poderão retomar suas atividades, com horário de
atendimento fixado entre 08h e 18h de segunda a sexta, e das
8h até 12h aos sábados, desde que cumpram integralmente as
determinações sanitárias e normas de combate ao Coronavírus
estabelecidas no Decreto nº 036/2020.
 
Art. 2º. A partir do dia 22/05/2020, os bares, lanchonetes e
restaurantes poderão retomar suas atividades, com horário de
atendimento fixado entre 08h e 23h horas, de segunda a
domingo, desde que cumpram integralmente as determinações
sanitárias e normas de combate ao Coronavírus, nos seguintes
termos:
I - Os estabelecimentos prestadores de serviços de alimentação
deverão atender as determinações da Resolução RDC n°
216/2004 ANVISA que dispõe sobre o Regulamento Técnico
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação;
II - O espaço físico destinado para consumo de alimentos e
bebidas deve estar higienizado e garantir boa ventilação e
renovação de ar, obrigatoriamente deixando portas e janelas
abertas;
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III - Os estabelecimentos devem garantir a higienização das
superfícies de toque (balcões, aparelhos de telefone,
computadores, portas, maçanetas, trincos, corrimãos.)
periodicamente a cada duas horas, durante todo o horário de
funcionamento, e também de pisos, paredes e sanitários antes
do início das atividades, preferencialmente com álcool líquido
70% ou hipoclorito diluído conforme orientação do fabricante;
IV - As mesas e cadeiras devem ser higienizadas com álcool
70% a cada utilização;
V - Os estabelecimentos devem disponibilizar para os clientes
e funcionários álcool 70% para higienização das mãos em
pontos estratégicos (portas de entrada, portas de sanitários,
caixa de pagamento, balcões.);
VI - Os estabelecimentos devem fornecer sabonete líquido e
papel toalha para lavagem das mãos nos sanitários;
VII - Fornecer máscaras de proteção, luvas e gorros para os
funcionários;
VIII - Exigir que os clientes estejam usando máscaras de
proteção ao adentrarem no local, como determinado pelo
Decreto Municipal 039/2020, e as utilizem pelo maior tempo
possível;
IX - Garantir que os funcionários mantenham distância mínima
de 2 metros entre si;
X - Garantir disposição de mesas com espaço mínimo de 4m2,
atingindo no máximo 50% (cinquenta por cento) da capacidade
física do local destinado para consumo de alimentos e bebidas;
XI - O estabelecimento, mediante auto avaliação com base no
item 10, deve determinar a quantidade máxima de pessoas
permitidas com permanência simultânea;
XII - A quantidade máxima de pessoas permitida dentro dos
locais de consumo deve ser informada pelo público através de
cartazes fixados nas proximidades das portas e entrada;
XIII - Cabe ao estabelecimento garantir que a capacidade
máxima de pessoas não seja excedida;
XIV - Fica proibida a utilização de toalhas de pano nas mesas;
XV - Fica proibida a permanência de crianças de até 12 anos
nos locais de consumo;
XVI - Fica proibida a utilização de espaços destinados a
entretenimento infantil (espaços kids, playgrounds.);
XVII - Recomenda-se que idosos acima de 60 anos e pessoas
com doenças crônicas não permaneçam em locais de consumo
público;
XVIII - Clientes com sintomas gripais devem ser impedidos de
adentrarem ao estabelecimento;
XIX - Funcionários com sintomas gripais devem ser afastados
de suas funções como recomenda o Ministério da Saúde;
XX – Devem ser fixados cartazes informativos sobre a
COVID19.
 
Art. 3º. O descumprimento das normas de combate ao
Coronavírus contidos neste Decreto e nos anteriores importará
na pena de cassação do alvará de funcionamento, sem prejuízo
da multa prevista no Decreto 027/2020;
 
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUAPITÃ, aos 21 (quatro) dias do mês de maio de 2020
(dois mil e vinte).
 
CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal 
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