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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
DECRETO Nº 537/20, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 

 
 

Dispõe sobre retorno gradual das atividades 
comerciais suspensas ou restritas por meio dos 
Decretos Municipais publicados para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública 
decorrente do COVID-19. 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica do Município de 
Arapongas,  

 

CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde 
e da Secretaria Municipal de Saúde, recomendando o distanciamento social como principal fator de 
contribuição para evitar-se a contaminação; 

 

CONSIDERANDO as disposições dos Decretos Municipais que tratam das medidas de 
enfretamento ao COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da economia, pleno emprego e bem-
estar social cumulado com o direito fundamental à saúde, à luz dos postulados da razoabilidade e 
proporcionalidade, todos com espeque constitucional; 

 

CONSIDERANDO que, segundo o Ministério da Saúde por meio do já citado Boletim 
Epidemiológico nº 07, de 06 de abril de 2020, há possibilidade de manutenção das atividades 
empresariais e comerciais com medidas restritivas relacionadas à segurança sanitária e proteção aos 
grupos de risco; 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal a execução de políticas 
públicas relacionadas à saúde, entre outras, tratando-se de atos de gestão e mérito administrativo, 
balizado pelos critérios de oportunidade e conveniência (discricionariedade) fundamentados, 
conforme, por exemplo, decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR, 4ª Câmara 
Cível, Agravo de Instrumento n° 0015598-75.2020.8.16.0000, Relatora Desembargadora Regina 
Helena Afonso de Oliveira Portes, 03 de abril de 2020); 

 

CONSIDERANDO que referidas atividades estão suspensas desde o mês de março, e tem 
gerado impacto negativo na economia das famílias que delas dependem; 

 

CONSIDERANDO que as regras relacionadas à esta matéria poderão ser alteradas a 
qualquer tempo, mediante análise técnica; 

  
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º. As atividades de buffet, salão de festas e similares, devem observar as seguintes 
regras:  

 

I- Mensurar a temperatura de todos os clientes na entrada ao estabelecimento, e 
temperaturas acima de 37,7 graus o cliente deve ser orientado a procurar atendimento médico; 
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II-  na presença de sintomas respiratórios, como: coriza, tosse, febre, mal-estar, a pessoa 

deve ser orientada a procurar de imediato a unidade de saúde; 
 

III- fica proibido a presença de alguma pessoa com sintomas gripais ou que 
apresentaram contato prévio com caso suspeito ou confirmado, ou ainda pessoas que estão em 
isolamento; 

 

IV- fornecer álcool em gel ou liquido 70% para seus clientes na entrada do 
estabelecimento; 

 

V- exigir limpeza dos pés dos clientes com água sanitária, na entrada do 
estabelecimento; 

 

VI- a duração do evento não poderá ultrapassar o período de 3 horas; 
 

VII - demarcação e orientações de manter distâncias de ao menos 2,5 metros entre as 
mesas; 

 

VIII- caso seja necessário a união das mesas, deverá ter o escapamento de uma cadeira 
entre as cadeiras ocupadas, ficando assim o espaçamento entre as pessoas de no mínimo 1,5 metros; 

 

IX- todos os convidados devem permanecer de máscara no período que permanecerem 
no interior do estabelecimento, sendo retirada apenas para alimentação; 

 

X- o número máximo de pessoas em cada mesa deve ser de 4 pessoas, mantendo a 
distanciamento entre eles de ao menos 1,5 metros; 

 

XI- em cada mesa de convidados deve ser disponibilizado álcool em liquido ou gel a 70%, 
sendo seu uso incentivado periodicamente; 

 

XII- uso obrigatório de máscara cirúrgicas de (tnt) ou tecido pelos funcionarios do 
estabelecimento, associado ou não com protetor facial; 

 

XIII-  as máscaras deverão ser trocadas pelos funcionários a cada 4 horas de uso ou se 
ficarem úmidas; 

 

XIV- deve ser limitada a ocupação do espaço físico interior do estabelecimento em 30% 
de sua capacidade total, sendo a ocupação de crianças deverá ser no máximo de ¼ deste total; 

 

XV- Obrigatoriamente deverá constar uma lista de presença com os nomes de todos os 
convidados; 

 

XVI- os brinquedos dos espaços kids não poderão ser ocupados por mais de 1 uma 
criança ao mesmo tempo; 

 

XVII- fica proibido o uso do espaço do estabelecimento com finalidade recreativa, ou 
modo de colônia de férias; 

 

XVIII- os brinquedos devem ser higienizados constantemente; 
 

XIX- caso haja mais de um evento em um mesmo dia, o estabelecimento deve passar 
para o processo de higienização por completo. 

 
Art. 2º. O não cumprimento das medidas acima ensejarão no fechamento compulsório 

do estabelecimento. 
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Art. 3º. Fica revogado o inciso XIX do artigo 1º, do Decreto nº. 218, de 22 de abril de 

2020. 
 
Art. 4º. Recomenda-se aos condomínios verticais e horizontais que estabeleçam regras 

próprias para a utilização de áreas comuns, observadas as diretrizes sanitárias relacionadas ao 
combate da COVID-19. 

 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Arapongas, 28 de agosto de 2020. 
 

 
 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 


