
DECRETO Nº 1603/2020

SÚMULA: Dispõe sobre a prorrogação do prazo e 
de outras medidas a serem implementadas e 
cumpridas em virtude dos decretos nº 1502 e 
seguintes em decorrência da calamidade pública 
para fins de enfrentamento da pandemia decorrente 
do COVID-19.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal 
de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, emite o presente decreto:

Considerando o originário DECRETO 1502/2020 decorrente dos efeitos produzidos 
pela Pandemia COVID-19;

Considerando que a fonte OFICIAL DO SESA PARANÁ no ultimo boletim datado de 
18 de agosto de 2020 informa que a taxa de ocupação total nos Leitos SUS de UTI 
Adulto no Estado é de 75% e dos Leitos de Enfermaria é de 49%, e que em nossa 
Macrorregião Noroeste este índice é de 62% em relação á UTI e de 34% em relação á 
Enfermaria, cujos índices encontram-se dentro de limites aceitáveis, demonstrando 
assim a eficácia das medidas até o momento adotadas representando inclusive um 
aumento da capacidade em nosso sistema de saúde em relação ao último decreto;

Considerando ainda que referida fonte oficial estabelece coeficientes de incidência de 
casos confirmados por 100 mil habitantes em cada Regional de Saúde, indicando limites 
de ALERTA (cor verde), de ATENÇÃO (cor amarela) e de EMERGÊNCIA (cor 
vermelha), que representam faixas de controle com índices abaixo da incidência 
estadual, entre 50% e a incidência estadual e 50% acima da incidência estadual, 
respectivamente, sendo a incidência Estadual no momento de 933 infectados por 100 
mil habitantes e que na 15ª Região em que estamos inseridos este índice é de 858;

Considerando que em nossa Macroregião Noroeste houve um decréscimo de 7,1% de 
casos novos por semana epidemiológica, e que no Estado do Paraná este decréscimo foi 
de 7,0% o que demonstra uma possível redução gradual de novos casos, e que em caso 
de confirmação pode sinalizar uma possível proximidade de iniciar-se uma maior 
flexibilização nas edições dos posteriores decretos;

Considerando que o Boletim Epidemiológico 19/2020 do COE desta urbe confirma uma 
estabilidade e atual redução de novos casos diários em nossa municipalidade;

DECRETA:

Art. 1º – Estende-se o prazo de vigência previsto no 
art. 1º do Decreto 1573/2020 pelo prazo de 7 dias, ficando o mesmo prorrogado pelo 
período compreendido entre os dias 22 e 28 de agosto de 2020, inclusive.



Art. 2º - Fica determinado o retorno ao expediente 
normal nas repartições públicas para atendimento presencial das 08:00 ás 11:30 e das 
13:00 ás 17:30, de segunda á sexta feira.

Parágrafo único - Excetuam-se das regras acima 
descritas os funcionários lotados nos serviços essenciais, em especial os vinculados á 
secretaria de saúde e educação, que definirão regras próprias de horário e dias de 
funcionamento mediante resolução administrativa interna de atribuição do respectivo 
secretário com as adequações necessárias.

Art. 3º – Permanecem suspensos todos os prazos 
administrativos decorrentes de sindicâncias e processos administrativos, exceto as 
sindicâncias e processos administrativos da Corregedoria da Guarda Municipal, que 
ficam autorizados a procederem com os respectivos processamentos.

Art. 4º - Fica autorizada a realização de feira livre ás 
quartas feiras no local referenciado com Praça da Igreja São Paulo Apóstolo, na 
confluência entre a Avenida Londrina e a Avenida João Marangoni, nos horários 
compreendidos entre as 16:00 e 20:00 hs devendo necessariamente os feirantes se 
organizarem e cumprirem com as obrigações já estabelecidas para a feira aos domingos, 
sem prejuízo das demais medidas sanitárias e de higienização necessárias ao bloqueio 
na propagação da pandemia.

Art. 5º - Ficam autorizadas a realização de aulas 
presenciais na rede privada destinada ao ensino em auto escola, centro de treinamento 
de condutores, escolas de línguas, idiomas, cursos profissionalizantes, de informática e 
demais correlatas e vinculadas ao ensino, nos horários compreendidos entre 08:00 e 
20:00 horas, de segunda á sábado, o que se permite exclusivamente aos alunos maiores 
de 18 anos, desde que cumulativamente com as demais regras estabelecidas nos 
decretos anteriores de medidas de sanitização e higienização,  concomitantemente haja o 
controle de temperatura corporal na entrada, bem como se utilize a capacidade de 50% 
do espaço e sempre limitados no máximo á 15 pessoas, com distanciamento mínimo de 
2,5 metros entre os alunos.

Art. 6º - Fica autorizado o ramo de corte de cabelo e 
barba, salões de beleza, bem como clinicas de estética, médica e odontológica, a 
funcionarem com atendimento presencial de segunda á sábado, das 08:00 ás 20:00 
horas, preferencialmente mediante agendamento anterior de horário reservado.

Art. 7º - Fica planejada e prevista para a partir do 
inicio e na primeira quinzena do mês de setembro a retomada gradual das atividades de 
bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências e congêneres para flexibilização de 
atendimento presencial.

Art. 8º – Todas as autorizações de abertura ou 
funcionamento com atendimento presencial aqui autorizadas ficam expressamente 
condicionadas ao cumprimento cumulativamente das obrigações já impostas, e ainda:



I – deverão efetivar a sanitização diária completa de seus estabelecimentos;

II – deverão manter funcionários externos específicos para higienização das pessoas que 
estiverem em eventuais filas de espera, com controle individual de acesso com controle 
de temperatura, e saída do estabelecimento e respectiva higienização pessoal através do 
fornecimento mínimo de álcool gel 70%;

III – deverão manter uma ocupação interna com capacidade máxima de 50%, sempre 
com distanciamento mínimo de 2 metros entre os indivíduos;

IV – caso haja, deverão organizar as filas de espera externas com distanciamento 
mínimo de 2 metros entre as pessoas, bem como manter fila de espera para atendimento 
prioritário ás pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou em situação de risco;

V – os funcionários dos estabelecimentos que realizarem atendimento direto aos
clientes deverão trabalhar utilizando todos os equipamentos de segurança e proteção á 
saúde, inclusive máscaras protetivas e luvas descartáveis;

VI – Deverão permitir o ingresso no interior dos estabelecimentos somente para pessoas 
portadoras e que estejam utilizando máscaras de proteção.

Art. 9º - Ficam por fim ratificadas todas as demais 
disposições do decreto originário e posteriores já emitidos sem qualquer nova restrição 
ou flexibilização, mantendo-se todas as determinações neles contidas, ficando seu prazo 
prorrogado e esclarecido que qualquer flexibilização, manutenção ou restrição das 
autorizações contidas poderão ser revistas á qualquer momento com edição de novo 
decreto que poderá estabelecer novas condições.

Art. 10º - As medidas tratadas neste decreto deverão 
ser amplamente divulgadas pela mídia e empresas de comunicação, entrando em vigor a 
partir da publicação com a vigência aqui estabelecida.

Paço Municipal, 20 de agosto de 2020

WALTER VOLPATO
Prefeito  Municipal


