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DECRETO N.º 1.323, DE 29 DE ABRIL DE 2020. 

 
Determina a obrigação de mascaras em 
ambientes públicos e privados por toda a 
população conforme Lei Estadual 20.189/20. 
Estabelece condições de funcionamento a 
estabelecimentos comerciais do ramo 
alimentício e academias. Autoriza a realização 
de reuniões e cerimônias religiosas com 
restrições sanitárias, entre outras providencias 
de enfrentamento ao Coronavirus (COVID19). 
Impõe sanções ao descumprimento. 

 
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA, no uso de suas atribuições 

que lhe confere os incisos I do art. 62 da Lei Orgânica do Município, com base na Lei 
Estadual 20.189/20 publicada em 29 de abril de 2020, sancionada pelo governo do Estado 
obrigando o uso de mascaras por toda a população como medida de enfrentamento ao 
Coronavirus (COVID19), considerando reunião por vídeo conferencia realizada com a 
promotora titular da 2º Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Negro – PR no dia 16 de 
abril de 2020 as 13h00 horas, intermediada pela assessoria jurídica do Município, com os 
pastores evangélicos do Município, considerando a necessidade de se estabelecer medidas 
de controle sanitário em restaurantes e academias, considerando a necessidade de se 
proibir aglomerações em bares. Por este ato revoga o Decreto Municipal nº 1.320/2020, e 
retifica o art. 4º do Decreto Municipal nº 1.311/2020, que passa ter nova redação. Neste 
sentido,  

DECRETA 
 

Art. 1.º O artigo quarto do Decreto Municipal 1.311/2020 passa a ter a seguinte 
redação; 
 

Art. 4º As igrejas, templos religiosos e afins tem autorização para permanecerem 
abertos durante o período de enfrentamento da pandemia causada pela COVID-19 
seguindo as condições para a realização de cerimônias: 
 

I – A lotação máxima autorizada será de 30% da capacidade do templo, garantida 
a lotação mínima de 10 pessoas independentemente das dimensões do prédio, janelas e 
portas devem estar completamente abertas garantindo ventilação natural do ambiente; 

II – Os lugares de assento deverão ser espalhados no ambiente, podendo 
assentar-se juntas apenas pessoas que residirem na mesma residência, devendo as 
demais pessoas manterem 1,5 metro umas das outras com assentos sinalizados e 
completa assepsia das suas superfícies no inicio e termino das reuniões. 

III – Deverá ser assegurado pelos responsáveis dos templos/igrejas que todas as 
pessoas, ao adentrarem, estejam utilizando máscara (podendo ser de fabricação 
artesanal) e que todos higienizem as mãos com álcool gel 70%. 
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IV – Fica proibida a presença de crianças de até 12 anos nas cerimonias, bem 
como pessoas com sintomas de gripe ou doença respiratória, além de pessoas de grupo 
de risco. 

V- Fica proibido o compartilhamento de alimentos, sem que estejam embalados 
individualmente, sendo ainda proibido o uso de bebedouros. 

VI – As reuniões deverão ter duração de no máximo 60 minutos. 
 

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes medidas para estabelecimentos com 
venda de produtos alimentícios em geral, a serem cumpridas por CLIENTES e 
FUNCIONÁRIOS; 
  

I – É OBRIGATORIO que os funcionários e clientes usem máscara no 
estabelecimento e assim permaneçam com mesma, sendo que, os clientes somente 
poderão retirar a proteção apenas no momento da refeição, colocando-a novamente após 
o término;  

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

III – Fica permitido o serviço de buffet com as seguintes condições: 
A) Um funcionário do estabelecimento estará ao lado do inicio do buffet e 

garantirá que cada cliente esteja de mascara e que, antes de se servir, espalhe álcool 
70% em toda a superfície das mãos friccionando por 20 segundos para completa assepsia. 

B) NÃO poderá haver alimentos descobertos ou sem proteção contra partículas 
de saliva ou toque, devendo estar todos protegidos ou tampados.  

C) Os utensílios (talheres, pratos, etc) deverão ser acomodados em embalagens 
depois de higienizados até serem entregues aos clientes. 

IV – Os clientes deverão manter distância mínima de 1,5 metros entre si, mesmo 
na fila de Buffet, caixa e sanitário, bem como em mesas e outros ambientes do 
estabelecimento;  

V- O pagamento deverá ser realizado preferencialmente com cartão, diminuindo o 
contato com o funcionário do caixa sendo higienizado teclado após o uso. 

VI – as sanções aplicáveis ao descumprimento deste artigo são as mesmas 
dispostas no Decreto 1.311/2020 
 

Art. 3º Fica determinada aplicação da Lei Estadual nº 20.189 na esfera municipal, 
sendo especialmente obrigatório que todas as pessoas façam uso de mascaras, mesmo 
que de uso artesanal, em todos os espaços abertos ao público e de uso coletivo, como 
vias públicas, parques, praças, pontos de ônibus, terminais de transporte coletivo, 
rodoviárias, veículos de transporte coletivo, táxi, transporte por aplicativo, repartições 
públicas, estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, empresas prestadoras de 
serviços, academias e quaisquer estabelecimentos congêneres e ainda outros locais em 
que possa haver aglomeração de pessoas; 
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Parágrafo Primeiro. Aplicam-se igualmente as sanções dispostas nesta Lei 
Estadual, ficando autorizados os servidores municipais, diante de sua constatação, 
lavrarem o auto de infração em desfavor da pessoa física ou jurídica que a descumprir; 

 
Art. 4º A presença de pessoas em bares, restaurantes, lanchonetes e afins deve 

ser limitada ao período de compra de produtos ou necessário para a alimentação, sendo 
proibida a permanência no local em período superior a 30 minutos. 

 
Parágrafo Único. Fica expressamente proibida a disponibilização e utilização de 

mesas de bilhar e jogos de qualquer natureza nestes estabelecimentos, ficando o 
responsável pelo local sujeito as sanções do Decreto nº 1.311/2020. 

 
Art. 5º Academias de ginástica deverão funcionar com lotação limitada a 30% da 

capacidade do prédio, sendo as aulas ministradas mediante hora marcada, é obrigatório o 
uso permanente de mascara por professores e alunos mantendo-se afastamento de 1,5 
metros entre os mesmos, deverá haver disponibilização de álcool 70% em todos os 
aparelhos, sendo proibido compartilhamento de equipamentos sem a completa 
higienização do mesmo. 
 

Art. 6º Fica integralmente revogado o Decreto Municipal 1.320/2020, 
permanecem vigentes e sem qualquer alteração as disposições do Decreto Municipal 
1.311/2020, não citadas ou não revogadas expressamente por este decreto. 
 

Art. 7º Este decreto tem vigência imediata devendo ser publicado no diário 
oficial. 
 

Quitandinha, 29 de abril de 2020. 
 
 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal  

 


