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DECRETO N° 1.302, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 
Amplia as medidas dispostas no Decreto 
Municipal nº 1.301/2020 que dispõe sobre as 
medidas emergenciais de controle social para 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do CORONAVÍRUS – COVID19. 

 
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, complementa o 
DECRETO MUNICIPAL nº 1.301/2020 para aumentar as medidas de enfrentamento ao vírus 
COVID19 e, considerando que o momento atual exige medidas mais efetivas de controle 
social para contenção de riscos de contaminação e mortes decorrentes do vírus 
mundialmente conhecido como COVID19, DECRETA; 

 
Art. 1.º Ficam proibidas aglomerações de pessoas em espaços públicos ou privados, 

inclusive visitas familiares, em todo o território municipal pelo prazo de 30 dias, para tanto 
DETERMINA a tomada das seguintes medidas; 

 
I – Os Supermercados, Mercados e Mercearias assim como as Farmácias, deverão 

funcionar normalmente, contudo, limitando a presença de no máximo 1 cliente para cada 
metro quadrado da sua área de venda no interior das lojas, com tempo de permanência de 
até 30 minutos, devendo haver cartazes e comunicação sonora sobre cuidados com riscos 
de contaminação pelo Coronavirus (COVID-19), havendo necessidade de filas as mesmas 
deverão controladas por senhas de atendimento e os clientes deverão permanecer 
afastados ou, aguardar no ambiente externo da loja, com recomendação de afastamento de 
pelo menos 2 (dois) metros de distancia das outras pessoas. 

 
II – Em restaurantes e lanchonetes, deverá haver higienização (uso de mascara e 

álcool em gel), não poderá haver a permanência de clientes por tempo superior a 30 
minutos, os proprietários deverão recomendar que os clientes solicitem previamente os 
produtos para serem entregues ou comunicados para serem apenas retirados no local para 
consumo nas residências.  

 
III – Casas Noturnas, Casas de Show, Bares e demais estabelecimentos 

frequentados pelo público adulto devem permanecer completamente fechadas. 
 
IV – Em agencias bancárias e lotéricas, não poderá haver a permanência de clientes 

em numero superior a uma pessoa por metro quadrado da área de atendimento da 
agencia, e ainda, a permanência deverá ser restrita a 30 minutos por cliente, devendo ser 
monitorado por funcionário do estabelecimento com distribuição de senhas. A espera 
deverá ser no ambiente externo ao da agencia, sendo expressamente recomendado o 
afastamento das pessoas em distancia de, pelo menos, dois metros de distância, a agencia 
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deverá realizar higienização permanente de superfícies sensíveis ao toque e disposição de 
álcool em gel, agua e sabão no ambiente pra clientes e funcionários. 

 
V – Campos, parques, academias ao ar livre, academias particulares, quadras 

esportivas (públicas e privadas) e o ginásio municipal de esportes devem permanecer 
fechados, fica proibida a realização de quaisquer eventos esportivos (mesmo jogos e aulas 
de escolinhas infantis, ou ainda, amadores que não se enquadrem em torneios, 
campeonatos ou amistosos) que ocorram em espaços públicos ou privados. 

 
VI – Ficam proibidos eventos artísticos e culturais e educacionais com aglomeração 

de pessoas no prazo deste artigo, sendo expressamente proibida a realização de shows em 
bares e restaurantes, exposições, mostras, concursos e afins. 

 
VII – Templos religiosos deverão orientar os fiéis a permanecerem em suas 

residências e realizarem seus cultos e preces de forma individual e, se possível, não 
realizarem reuniões, missas ou celebrações com aglomeração de pessoas, devendo ainda 
evitar contato pessoal como aperto de mãos e abraços, mantendo distancia mínima de 2 
(dois) metros de cada pessoa. 

 
VIII – Consultórios Médicos e odontológicos, clinicas de análise laboratorial, salões 

de beleza, barbearias, manicures, massagistas, fisioterapeutas, esteticistas e congêneres 
deverão atender clientes de forma individual no interior de seus espaços mediante 
agendamento de horário com permanecia restrita ao tempo da prestação do serviço. 

 
IX - pessoas com mais de 60 anos, bem como, portadores de doenças crônicas ou 

respiratórias devem permanecer em suas residências em isolamento para sua segurança, 
sendo que, caso necessário, deverão entrar em contato por telefone com a Secretaria 
Municipal de Saúde para obter orientações e, casos de emergências solicitar o atendimento 
do SAMU telefone 192. 

 
X – Comércio em geral, deverá permanecer em funcionamento até segunda ordem, 

contudo, limitando a presença de no máximo 1 cliente para cada metro quadrado da sua 
área de venda no interior das lojas, com tempo de permanência máximo de até 30 minutos, 
devendo haver cartazes e comunicação sonora sobre cuidados com riscos de contaminação 
pelo Coronavirus (COVID-19) e manter o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros por 
pessoa, devendo haver álcool em gel, sabão e água para clientes e funcionários. 

 
XI – Fica proibida comércio ambulante, com a exposição de produtos e colocação 

cadeiras e mesas em locais públicos, e permanência de clientes nestes locais  e em todo 
território municipal. 

 
XII - Em velórios e sepultamentos, deverá ser realizado apenas uma breve 

cerimônia restrita a família não podendo haver aglomeração superior a 25 pessoas em 
ambiente fechado, os presentes deverão utilizar mascaras, álcool em gel e luvas. 
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Art. 2º A partir do dia 23 de março de 2020, não haverá atendimento ao público em 

prédios de repartições públicas do Município de Quitandinha; 
 
I – Secretaria de Administração e Finanças; não haverá atendimento ao público 

contudo, sendo mantido expediente interno e, havendo necessidade, o cidadão poderá 
agendar data e local através do telefone 41 3623-1231 para comparecimento e 
atendimento individual na Prefeitura; 

 
II - Secretaria de Desenvolvimento Urbano; não haverá atendimento presencial ao 

cidadão no prédio sendo mantido expediente interno e pelo telefone 41 3623-1185, os 
servidores que tenham como função atividades externas (motoristas, operadores, 
tratoristas, mecânicos) devem permanecem desempenhando as mesmas, contudo, com 
cuidados especiais com luvas, mascaras, álcool gel, sabão e agua que serão fornecidos pelo 
Município; 

 
III – Secretaria de Assistência Social; não haverá atendimento ao público, sendo 

mantido expediente interno e, havendo necessidade, o cidadão poderá agendar 
atendimento individual através do telefone 41 3623-1241. 

 
IV – Secretaria de Saúde; 
 

A) Não será interrompido qualquer serviço de urgência e emergência e 
transporte com ambulâncias do Município para Hemodiálise e Oncologia de pacientes 
SUS para unidades de saúde (hospitais de referencia) em outras cidades. 

B) O atendimento médico ficará restrito as Unidades Básicas de Saúde do 
Centro, Turvo, Lagoa Verde, Doce Fino e Rio da Várzea (Água Clara de Baixo). 

C) O TRANSPORTE SANITÁRIO de pacientes, acompanhantes ou 
visitantes para consultas, exames, tratamentos e cirurgias eletivas do SUS, ainda que 
já agendadas, para outras cidades, fica suspenso pelo prazo de 15 dias. 

D) A Secretaria de Saúde poderá requisitar apoio de servidores de outras 
Secretarias pertencentes a Administração do Município. 

E) A Secretaria Municipal de Saúde fará comunicações permanentes em 
todos os meios de comunicação sobre o risco de contágio e a necessidade de 
pessoas manterem os cuidados especiais de isolamento social, especialmente, as 
integrantes do grupo de risco (idosos e portadores de doenças crônicas). 

F) Campanhas de vacinação deverão ser realizadas preferencialmente nas 
residências, especialmente para grupos de risco, e ainda, se possível em tendas e 
ambientes externos. 
 
V – Secretaria de Desenvolvimento Econômico; não haverá atendimento ao público, 

sendo mantido expediente interno e, havendo necessidade, o cidadão poderá agendar 
atendimento individual através do telefone 41 3623-2002. 
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VI – Secretaria de Agricultura; não haverá atendimento ao público, sendo mantido 
expediente interno e, havendo necessidade, o cidadão poderá agendar atendimento 
individual através do telefone 41 3623-1156. 

 
VII – Secretaria de Educação: não haverá atendimento ao público, sendo mantido 

expediente interno e, havendo necessidade, o cidadão poderá agendar atendimento 
individual através do telefone 41 3623-1242. 

 
Art. 4º O presente Decreto tem vigência imediata e deve ser cumprido por todo 

cidadão ficando autorizado o uso do apoio de forças policiais e, em caso de 
descumprimento das determinações do disposto no inciso do art. 1º deste, fica o cidadão 
ou o responsável pelo estabelecimento, sujeito a sanções de multa, perca do alvará de 
funcionamento do local, e representação criminal com as sanções cabíveis pelo crime de 
desobediência, e de atentado contra a saúde pública (Artigos 267, 268 e seguintes do 
Código Penal pena de prisão de um mês a um ano). 
 

Quitandinha, 20 de março de 2020. 
 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal  

 


