Prefeitura Municipal de São João do Ivaí
CNPJ 75.741.355/0001-30
Estado do Paraná

DECRETO Nº 72/2022
Súmula: Institui medidas temporárias
a serem adotadas no âmbito do
Município de São João do Ivaí,
consolidando as normativas para a
prevenção
e
enfrentamento
da
epidemia de saúde pública decorrente
do novo Coronavírus – COVID- 19 e dá
outras providências.
A Prefeita do Município de São João do Ivaí, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar as medidas no âmbito do
território municipal referente a Covid-19, e que pelo posicionamento do Governo do
Estado ante a situação pandêmica que é de afrouxamento das medidas, inclusive
pela sanção da Lei 20.971/2022 e Decreto 10.596/2022 do Estado do Paraná.
DECRETA:
Art. 1º. Os estabelecimentos comerciais deverão cumprir com os protocolos
sanitários devidamente instituídos para o seu seguimento, conforme orientações da
vigilância sanitária, devendo observar as regras de higiene recomendadas.
Art. 3º. Para que possam permanecer com o atendimento ao público de portas
abertas, os estabelecimentos, deverão continuar cumprindo com as seguintes
medidas de aspecto geral:
§ 1º. Não poderá ocorrer aglomeração de pessoas, devendo se observado o
distanciamento de 1(um) metro entre as pessoas que estiverem frequentando o
local;
§ 2º. Havendo filas, estas devem ser externas, com observância de distância
mínima de 1 (um) metro entre as pessoas da fila;
§3º. O empreendedor deverá manter na porta do estabelecimento ao menos um
funcionário para organização da fila, demarcando se necessário no chão o
distanciamento entre as pessoas, e aplicando álcool em gel nas mãos das pessoas
que adentrarem ao estabelecimento e quando dele saírem, bem como aferição de
temperatura que se torna obrigatória;
§ 4º. Todos os serviços deverão de forma obrigatória cumprir com o protocolo de
combate a disseminação do COVID-19, disponibilizado pela vigilância sanitária, e
que será fiscalizado por esta sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco
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mil reais) e em caso de desobediência/descumprimento de reincidência, o
estabelecimento será fechado de forma obrigatória.
Art. 4º. Fica mantida a suspensão dos atendimentos e todas as atividades, dos
seguintes estabelecimentos, os quais devem permanecer fechados:
I.

Casas noturnas, casas de shows, boates e clubes sociais;

Art. 5º. Permanece proibida a realização presencial dos eventos que possuam uma
ou mais das seguintes características:
I - eventos dançantes ou de outra modalidade de interação que demandem contato
físico entre os frequentadores;
II - eventos com duração superior a 6 horas;
III - eventos que não atendam os critérios previstos nesta legislação e demais
normativas vigentes.
§º1 Pelo descumprimento do contido neste artigo, estipula-se multa de R$
2.000,00 (dois mil reais), a serem aplicadas para o dono da casa ou o promotor
de festa ou aglomerações que forem deflagradas, em sendo que em reincidência a
multa será aplicada em dobro para cada evento constatado, e encaminhamento ao
Ministério Público para providencias que couber.
§2º. Excetuam-se desta proibição as reuniões que sejam realizadas pelo poder
público e que sejam referentes ao interesse público, onde deverão ser cumpridos os
protocolos de distanciamento social e limitação de 80% da capacidade do local.
§3º Excetuando-se as celebrações religiosas que deverão cumprir com normas
próprias de funcionamento, que tratam no artigo 6° deste decreto.
§4º Os eventos esportivos deverão cumprir com os protocolos de segurança.
Art. 6º. As atividades religiosas deverão cumprir com as normas estabelecidas na
Resolução 927/2021 da SESA, de forma obrigatória.
Art. 7º. Determina-se que em casos de suspeita de COVID-19, o paciente deverá
ser isolado compulsoriamente, assim como todos os contatos íntimos deste nos
últimos cinco dias, assinando termo de isolamento.
Parágrafo único. No caso da infringência do isolamento social de pacientes
positivos ou sintomáticos, será aplicada multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) e
encaminhamento
as
autoridades
competentes
para
providencias
civis,
administrativas ou criminais.
Art. 8º. Os eventos Fúnebres não poderão ter aglomeração, respeitada a
capacidade de 80% do local, cabendo também às funerárias que estiverem
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prestando o serviço a fiscalização solidária desta condição, bem como providências
para organização do evento neste momento excepcional.
Parágrafo único. Os casos em que sejam constatadas morte por COVID-19,
deverão ser seguidos o protocolo de manejo dos corpos instituído pelo Ministério da
Saúde, devendo o falecido ser enterrado imediatamente, sem funeral ou
homenagem póstuma, exceto se comprovado o período de não transmissibilidade
com documento médico.
Art. 9º. O descumprimento ou a desobediência às normas de funcionamento
excepcional, tanto restritivas quanto concessivas, constantes neste decreto,
relacionados às ações para prevenção e combate da pandemia, por parte dos
estabelecimentos comerciais e empresariais, ensejará em aplicabilidade de
fechamento, e de multa ao infrator no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo Único. A penalização constante do caput, independe de notificação
anterior, e não exclui a possibilidade de responsabilização penal, civil e
administrativa nos termos da legislação vigente, em especial da portaria nº 5 de 17
de março de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 10º. A vigilância Sanitária e o Comitê de combate a Covid 19 recomendam o
uso da máscara, conforme regulamentado pelo Decreto 10.596/2022, reiterando o
contido na Resolução 0188/2022 da SESA, onde deverão ser observados o
seguinte:
§ 1º É obrigatório o uso de máscara de proteção facial para:
I - Indivíduos com suspeita ou confirmação da COVID-19, bem como pessoas que
compartilham do mesmo ambiente;
II - Acesso ao transporte público como: pontos e
embarque/desembarque de pessoas e durante o deslocamento;

terminais

de

III - Contato com pessoas imunocomprometidas;
IV - Acesso e atendimento nas instituições hospitalares e demais unidades de
saúde e de assistência social por funcionários, pacientes e visitantes.
V - Instituições de longa permanência para Idosos (ILPI) por funcionários e
visitantes;
VI - Ambientes de trabalho fechados.
VII - Controle de surtos;
VIII - Templos religiosos fechados.
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IX - Outros espaços (ambientes) fechados ou com características que justifiquem a
necessidade.
§ 2º É recomendado o uso de máscara de proteção facial:
I - Em espaços (ou ambientes) abertos com incidência de muitas pessoas onde o
distanciamento físico não possa ser garantido, como eventos, shows, eventos
esportivos, entre outros;
II - Nas residências, para pessoas com sintomas de COVID-19 ou COVID-19
confirmado e para as pessoas que compartilham sua casa.
III - Para vulneráveis à COVID-19 grave, bem como para idosos, gestantes,
puérperas ou pessoas com condições médicas subjacentes.
§ 3º Não é recomendado o uso de máscaras em ambientes fechados para:
I - Crianças com menos de dois anos ante ao risco de sufocamento.
II - Pessoas com transtorno do espectro autista ou com quaisquer outras
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção
facial, conforme orientação de profissional da saúde;
III - Intérpretes de libras, ou pessoas falando ou prestando assistência a alguém
que depende de leitura labial, som claro ou expressões faciais para se comunicar
desde que não pertença a grupo de risco, sendo recomendado manter o
distanciamento mínimo dos demais ocupantes do espaço (ou ambiente) aberto ou
fechado.
§ 4º As crianças menores de doze anos estão dispensadas da obrigatoriedade da
utilização da máscara de proteção facial.
I -Os pais e/ou responsáveis que julgarem necessário que as crianças façam o uso
da máscara de proteção facial podem orientá-los a fazê-lo.
§5º No caso da infringência do uso da máscara, para as pessoas naturais a multa
poderá variar de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§6º No caso de infringência do uso de máscara para as pessoas jurídicas a multa
poderá variar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a R$ 2.000,00 (dois mil
reais), por funcionário, empregado, servidor, colaborador ou cliente.
§7º Em caso de infringência por servidor público, será aplicada multa constante no
parágrafo 1°, cumulada com as penalidades administrativas previstas no Estatuto
do Servidor Público, mediante processo administrativo disciplinar.
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Art. 11º. As atividades de fiscalização e de poder de polícia necessárias ao fiel
cumprimento do disposto neste Decreto serão executadas em conjunto por
servidores municipais, polícia militar e demais autoridades competentes.
Art. 12º. Nos termos da Lei Federal 14.151/2021 alterada pela Lei 14.311, de
2022, as gestantes que possuam o esquema vacinal completo deverão retomar
suas atividades de forma presencial e imediata.
Parágrafo único. A gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada
contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo
Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), deverá
permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, devendo realizar as
atividades em seu domicilio, por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra
forma de trabalho a distância.
Art. 13 º. As medidas previstas neste Decreto, são válidas até a data de 30 de
junho, e poderão ser avaliadas a qualquer tempo, inclusive, serem flexibilizadas
mediante a análise dos índices epidemiológicos do município e da região.
Art. 24º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
demais disposições em contrário, devendo ser amplamente divulgado para
conhecimento dos munícipes, podendo ser prorrogado com fim de vigorar enquanto
perdurar o estado de emergência.
São João do Ivaí, em 30 de março de 2022.
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