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DECRETO Nº. 439/2020 

Dispõe sobre a complementação e alteração do Decreto 
Municipal nº. 391/2020 de 14 de julho de 2020. 

 

JOÃO APARECIDO PEGORARO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ASSIS CHATEAUBRIAND, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo Art. 100, alínea “o” da Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO a ATA de reunião do Gabinete de Crise 
datada em 6 de agosto de 2020, bem como o artigo 32, § 2º do Decreto Municipal nº. 391/2020; 

D E C R E T A 

 
Art. 1º Fica alterado o inciso VIII, alínea “b” do artigo 6º do 

Decreto Municipal nº. 391/2020, passando a vigorar a seguinte redação: “b) o atendimento não 
presencial, ou seja, somente para entrega de refeições (delivery), poderá, excepcionalmente, 
funcionar até às 24h00. Entende-se como delivery a entrega de alimentos realizada pelos 
estabelecimentos;”. 

 
Art. 2º Fica alterado o inciso XIII, alínea “d” do artigo 6º do 

Decreto Municipal nº. 391/2020, passando a vigorar a seguinte redação: “d) os supermercados e 
mercados poderão funcionar de segunda-feira a sábado e aos domingos até às 12h00. Os demais 
estabelecimentos elencados no caput deste inciso, poderão funcionar aos domingos;”. 

 
Art. 3º Fica alterado o artigo 18, § 2º do Decreto Municipal 

nº. 391/2020, passando a vigorar a seguinte redação: “§ 2º Para o caso de denúncias ao 
descumprimento do disposto neste Decreto, a população poderá informar a administração pública 
através de número de telefone a ser divulgado pela imprensa municipal.”. 

  
Art. 4º Complementa-se o Decreto Municipal nº. 391/2020 

com “Plano de Exigências Sanitárias – Atividades Esportivas”, o qual segue anexo. 
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  

 

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO OSVALDO LAGHI”, aos 7 de agosto de 2020. 

 
 

   João Aparecido Pegoraro                                                  Neuza Lima Pereira 
                     Prefeito                                                              Administradora Geral e 

                                                                                               Finanças 
 

  
 

Renato Augusto Marcon Pesibiczeski              Esmair Raphael Ferraz Martins 

                   Secretário Municipal de Saúde                      Procurador-geral do Município 
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ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº. 439/2020 
 

Plano de Exigências Sanitárias – Atividades Esportivas 
 

a) - Será permitido o funcionamento de atividades diversas, desde que aprovadas pelo 
Gabinete de Crise, bem como observadas as normais gerais estabelecidas pela Vigilância Sanitária, 
em decorrência das medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus, além das normas 
específicas abaixo relacionadas: 

 
Medidas de Proteção Individual 
 

Todos os atletas, praticantes e demais presentes aos locais de treinamento e competição 
devem USAR MÁSCARA. Trocar a máscara toda vez que estiver úmida, acondicionando em 
embalagem própria e com tampa, a máscara já utilizada; 
 

Trazer de casa sua hidratação, e não socializar, nem utilizar recipientes de outras pessoas 
(squeezes, toalhas, etc); Se tiver que usar os bebedouros, evitar tomar diretamente. Primeiro 
higienize e depois utilize seu copo ou garrafa para encher d´água; 
 

Lavar com frequência as mãos até os punhos, com água e sabão, ou higienizá-las com álcool 
em gel 70%; 
 

Evitar apertar as mãos ou abraçar e tocar a própria boca, nariz ou olho;  
 

Evitar locais sem circulação de ar; 
 

Utilizar seus próprios equipamentos. Na impossibilidade de fazê-lo, é necessária a 
desinfecção do equipamento antes de utilizá-lo;  
 

Manter distância de ao menos 2 metros de outras pessoas, para qualquer situação de 
treinamento e/ou competição. 
 
Medidas de Proteção Coletiva  
 

Recomenda-se ao praticante não levar mochilas e/ou acessórios que demandem cuidados, 
com exceção de garrafas de água ou squeezes. Em modalidades que é necessário a utilização 
de acessórios, estes devem ficar em locais de acesso sem aglomeração;  
 

Deve-se evitar a utilização e o manuseio de celulares durante a prática de atividade física; 
 

Checar a temperatura dos frequentadores antes de adentrar espaço de treinamento e 
competição, não autorizando a entrada de pessoas, com temperatura de 37,8º ou mais nos 
locais de treino;  
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Não aglomerar nos momentos antes e pós-treinos;  
 

Reforçar a limpeza dos equipamentos e locais de treinamento e circulação de pessoas, 
principalmente os de uso comum, como colchonetes, barras, colchões, tatames e outros. A 
cada sessão de treinamento deve ser realizada desinfecção do local com produtos 
apropriados;  
 

Não utilizar guarda volumes nem outros locais onde pode ocorrer estímulo à aglomeração 
de pessoas;  
 

Organizar os treinamentos com horário marcado e recomendar aos praticantes que 
cheguem aos horários estipulados, e ao término do treinamento, não façam reuniões, 
retornando imediatamente às residências;  
 

O contato físico não é permitido em esportes de contato, tais como lutas;  
 

Devem-se organizar grupos de usuários para cada horário. Os grupos devem começar e 
terminar as atividades no mesmo espaço de tempo e saírem de forma ordenada, sem 
contato e aglomeração.  
 
Adequação dos Locais e Formas De Prática 
 

Os estabelecimentos devem abster-se de usar cancelas ou catracas que obriguem o uso das 
mãos para permissão de entrada. Em caso de impossibilidade de desativação das existentes, 
a entrada do usuário deverá ser liberada por funcionário que utilize equipamentos de 
proteção individual; 
 

Manter portas e janelas constantemente abertas, e circulação de ar; 
 

As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, maçanetas, interruptores de luz, 
torneiras, corrimões, pias e dispositivos eletrônicos, entre outros, devem ser higienizados 
rotineiramente e registrado;  
 

Todos os fluxos dentro do local de treinamentos e competições devem ser unidirecionais;  
Reduzir a quantidade de pessoas nos locais fechados, de modo a garantir 5m²/pessoa para 
prática. Assim, para atendimento de 10 pessoas, são necessários uma área de prática de no 
mínimo de 50m²;  
 

O retorno às atividades deve ser gradativo, com treinos mais curtos; 
 

Não permitir o uso de áreas de convivência (espaço kids e salas de espera, por exemplo). 
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