
DECRETO Nº 1024 DE 24 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 

PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS-

COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO DE COMENDADOR GOMES, no exercício 

de suas atribuições e, 

Considerando a declaração de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS em 11 de março de 2020; 

Considerando as recomendações e deliberações do 

Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19;  

Considerando a permanência da orientação a nível 

internacional da necessidade da restrição do atendimento presencial, visando 

impedir aglomerações e reduzir a chance de disseminação do novo 

coronavírus;  

Considerando o estado de calamidade pública, nos 

termos do Decreto Estadual nº 47.891 de 20.03.2020 e 

Considerando o acompanhamento da evolução da 

pandemia na municipalidade onde não foi constatado nenhum caso de infecção 

ou suspeito da pandemia;  

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Ficam revogados os incisos XVIII e XIX, 

Parágrafo 1º e 2º, todos do artigo 4º do Decreto 1005/2020. 

Art. 2º - O Inciso XX passa a viger com a seguinte 

redação: 



XX – As viagens dos servidores municipais, a serviço do 

município, para deslocamento no território nacional, serão retomadas conforme 

necessidade, e as viagens da saúde serão retomadas conforme os serviços de 

referências forem retomando suas atividades, sendo uso obrigatório de 

mascaras, tanto do servidor quanto dos passageiros, a desinfecção de mãos e 

do veiculo com álcool 70%; 

 

Art. 3º - O artigo 5º passa a viger com a seguinte redação: 

 

Art. 5º - As atividades econômicas a seguir elencadas 

passam a funcionar com restrição ao público e com medidas 

excepcionais, dispostas neste Decreto: 

 

Farmácias e drogarias 

Supermercados, mercados, feiras livres,  

Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de 

abastecimento de alimentos, lojas de conveniência e comércio de 

bebidas, de água mineral e de alimentos para animais 

Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados 

Distribuidores de gás 

Restaurantes, lanchonetes e sorveterias 

Oficinas mecânicas, borracharias e lojas de autopeças 

Assistência veterinária e pet shops  

Lojas de material de construção, tintas, materiais elétricos e hidráulicos, 

vidraçarias, marcenarias e serralherias, lojas de vestuários, móveis, 

papelarias  

Transporte e entrega de cargas e valores em geral 

Restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias 

Atividades industriais  



Atividades de assistência à saúde Serviços públicos essenciais 

municipais Agências bancárias e lotéricas  

Atividades agroindustriais 

 Atividades agrossilvipastoris 

Construção civil  

Lojas de materiais de limpeza e congêneres 

Hoteis e similares  

Serviços de táxi  

Assistências técnicas em geral  

Comércio de embalagens  

Chaveiros  

Barbeiros, cabeleireiros, manicures, esteticistas 

Consultórios odontológicos 

Templos religiosos 

Escritório de contabilidade 

§ 1º As atividades econômicas devem adotar, no mínimo, 

as seguintes medidas de prevenção: 

I – disponibilização e exigência da utilização de 

equipamentos de proteção individual por todos os funcionários, conforme as 

diretrizes do Ministério da Saúde, notadamente máscaras caseiras e luvas, 

com a devida orientação quanto à correta manipulação e uso; 

II – organização do ambiente de trabalho, de forma a 

estabelecer distância de, no mínimo, dois metros entre os funcionários, e entre 

estes e clientes, salvo para aqueles em que a natureza da atividade exigir 

maior proximidade;  

III – disponibilização de condições para lavagem 

frequente das mãos pelos funcionários com água e sabão líquido, instruindo-os 

quanto ao adequado procedimento de higienização, conforme recomendam os 

órgãos sanitários; 



IV – disponibilização de condições para lavagem das 

mãos pelos clientes, usuários e fornecedores com água e sabão líquido; 

V – fornecimento de álcool etílico em gel hidratado 70% 

(setenta por cento) para higienização das mãos a todos os funcionários, 

clientes, usuários e fornecedores; 

VI – higienização frequente, após cada atendimento, dos 

ambientes e equipamentos de trabalho com álcool etílico hidratado 70% 

(setenta por cento) e/ou solução de hipoclorito de sódio superior a 2% (dois por 

cento); 

VII – intensificação da circulação de ar natural, mantendo 

portas e janelas abertas, tantas quantas possíveis, evitando a utilização de 

ventiladores;  

VIII – nos estabelecimentos em que haja atendimento 

personalizado, este deve se dar, por cada funcionário, para apenas um cliente 

por vez; 

IX – nos estabelecimentos não abrangidos pelo inciso VIII 

deste parágrafo, a ocupação deve ser limitada a 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade; 

X – realização de controle de fluxo, evitando o acesso de 

acompanhantes, e demarcação de espaço e efetiva fiscalização para impedir 

aglomerações no interior ou em áreas de espera, inclusive em filas formadas 

na área externa, com distanciamento de, no mínimo, dois metros entre 

pessoas; 

XI – priorização da realização de transações comerciais à 

distância e atendimento remoto, com entrega em domicílio ou agendamento de 

horários para retirada dos produtos; 

XII – agendamento de atendimento ao consumidor, 

quando compatível com a atividade;  

XIII – divulgação de informações acerca do novo 

coronavírus – COVID-19 e das medidas de prevenção e de enfrentamento em 



local de grande visibilidade, contendo inclusive a orientação para que a 

população permaneça em distanciamento social;  

XIV – os estabelecimentos deverão afixar cartazes 

informativos acerca do número máximo de pessoas permitidas ao mesmo 

tempo dentro do estabelecimento,  

§ 2º Sem prejuízo das medidas relacionados no § 1º deste 

artigo, os restaurantes, lanchonetes e sorveterias deverão manter 

espaçamento mínimo de dois metros entre as mesas, atendimento limitado a 

50% (cinquenta por cento) da capacidade e atendimento até às 22 (vinte e 

duas) horas. 

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, entende-se como 

capacidade a definição de lotação máxima expressa no ato de liberação das 

atividades. 

§ 4º Para fins do disposto no inciso VIII do § 1º deste 

artigo, entende-se como atendimento personalizado aquele realizado de modo 

direto. 

§ 5º As medidas constantes do § 1º deste artigo não 

afastam a devida observância às normas especiais de profilaxia e de proteção 

individual e coletiva dirigidas a determinadas atividades.  

§ 6º Fica proibida a aglomeração de adultos e crianças 

em vias publicas; 

§ 7º Orienta-se ao sair em vias publicas usar mascaras 

descartáveis ou de tecido; 

§ 8º Bares continuarão com restrições de funcionamento 

atendendo apenas serviços de entrega e retirada, sendo proibido o consumo 

no local; 

Art. 4º - As atividades econômicas a seguir elencadas tem 

restrição absoluta de funcionamento ao público: 

Academia em geral, clubes, quadras poliesportivas, 

espaço de lazer e ambientes correlatos; 



Casas noturnas, boates e demais estabelecimentos 

dedicados a realização de festa, eventos e recepções; 

Art. 5º- Na hipótese de alteração da evolução da 

pandemia do novo coronavírus – COVID-19 na municipalidade, considerando 

dados epidemiológicos e de bioestatística, as disposições referentes às 

medidas de enfrentamento poderão ser alteradas, a fim de impedir maiores 

danos e agravos à saúde pública. 

Art. 6º - A partir da publicação deste Decreto fica 

restabelecida todas as atividades da Administração Pública, devendo os chefes 

se responsabilizarem pelas medidas de prevenção dos seus subordinados. 

 

Art. 7º- Na sede do Poder Executivo haverá recepcionista 

encaminhando pessoas a cada setor de serviço, observando uma pessoa a ser 

atendida por vez em cada departamento, com higienização das mãos com 

álcool gel 70% e portando máscara. 

 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Comendador Gomes, 24 de abril de 2020. 

 

 
________________________________ 

Jeronimo Santana Neto 
Prefeito Municipal 


