
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 010 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 

 

Dispõe sobre medidas restritivas à atividades e serviços 

para o enfrentamento e prevenção à transmissão 

comunitária do novo Coronavírus que causa a doença 

Covid-19. 

 

Alan Jaros, Prefeito Municipal de Antônio Olinto, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 20, VII, 

da Lei Orgânica do Município e 

 

Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação 

das especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de 

resposta da rede de atenção à saúde; 

 

Considerando que compete aos gestores locais a definição de 

procedimentos e execução de medidas que visam impedir a contaminação ou 

propagação de doenças transmissíveis; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa ao COVID-

19 ficam      estabelecidas as seguintes medidas: 

a) isolamento; 

b) quarentena; 

c) exames médicos,  

d) testes laboratoriais; 

e) coleta de amostras clínicas; 

f) vacinação e outras medidas profiláticas; tratamento médicos específicos; 

g) estudos ou investigação epidemiológica; 

h) poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de indenização 

justa; 

i) autorização de dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
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destinados ao enfrentamento da emergência; 

j) restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas, no 

período das 23horas às 05horas; 

 

Parágrafo Único. Excetua-se do disposto no item “j”, do artigo 1º, a circulação 

de pessoas e veículos em razão de serviços e atividades essenciais. 

 

 Art. 2º. O funcionamento das atividades deverão observar maior rigor na 

higiene, nos quais: 

a) Disponibilizar máscaras a todos os funcionários, que deverão, 

obrigatoriamente, utilizar durante todo o horário de trabalho, devendo 

orientar o seu uso correto;  

b) Exigir e orientar os pacientes e usuários ao uso de máscaras para 

adentrar nos estabelecimentos;  

c) higienizar, após cada uso, ou, no mínimo, a cada três horas, durante o 

período de funcionamento, as superfícies de toque (cadeiras, maçanetas, 

trinco das portas de acesso de pessoas, bancadas, esteiras, carrinhos de 

compras, balanças, teclados, corrimão, apoios em geral e objetos afins), 

preferencialmente com álcool gel 70% ou hipoclorito de sódio 0,1% (água 

sanitária), ou outro desinfetante indicado para este fim, observado o 

procedimento operacional padrão definido pelas autoridades sanitárias;  

d) Realizar a limpeza rápida dos equipamentos de pagamento eletrônico 

(máquinas de cartão de crédito e débito), após cada utilização; 

e) Manter à disposição, na entrada do estabelecimento, junto a cada 

operador de caixa e em lugares estratégicos, álcool gel 70%, para 

utilização dos clientes. 

 

Art. 3º. Considerando que a transmissão do novo Coronavírus pode ocorrer de 

forma assintomática, fica estabelecido o uso de máscaras por todas as pessoas 

que estiverem fora de sua residência, enquanto perdurar a pandemia. 

 

Parágrafo único. A utilização de máscara é obrigatória durante todo o período de 

permanência nos locais de comercialização de alimentos e bebidas, sendo 

permitido retirá-la somente no momento do consumo. 

 

Art.4º. Ficam suspensas, para evitar aglomerações e reduzir a contaminação e 

propagação do novo Coronavírus (COVID-19): 

 

a) Atendimento a idosos que impliquem aglomeração de pessoas, tais como 

centro de convivências, reuniões de grupos de terceira idade, inclusive 

bailes, viagens para eventos fora do Município, assim como quaisquer 

outros eventos que concentrem as pessoas em um mesmo espaço; 

 



b) A realização de qualquer atividade com aglomeração de pessoas, 

incluindo festas, assembleias, shows e eventos dançantes; 

 

Art. 6º. Ficam permitidas a realização das seguintes atividades, as quais devem 

sempre respeitar as medidas sanitárias cabíveis e a restrição de horário prevista 

no item “j” do artigo 1º deste decreto: 

 

a) O comércio em geral poderá funcionar com 80% da capacidade total 

permitida para o local; 

b) As academias de ginástica para práticas esportivas individuais e/ou 

coletivas poderão com limitação de 80% de ocupação, o qual deverá 

adotar todas medidas de controle sanitário exigidas, dentre elas: uso de 

máscara durante a aula, distanciamento entre os alunos que não deverão 

compartilhar aparelhos, o qual deverá sempre ser higienizado após a 

utilização; 

c) As atividades religiosas de qualquer natureza, com limitação de 80% de 

ocupação; 

d) Atividades esportivas nas quadras e parques; 

e) Confraternização particular/familiar com o limite máximo de 30 (trinta) 

pessoas.  

 

Art. 7º. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Saúde e ao órgão da Vigilância 

em Saúde, as agentes comunitárias, a tomada de providências necessárias ao 

fiel cumprimento do disposto neste decreto, devendo, num primeiro momento, 

promover a orientação e recomendação sobre as medidas constantes neste 

decreto. 

 

Art. 8º. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente decreto, 

será caracterizado infração penal sujeito as implicações da Lei 2.848/1940 para 

os crimes elencados nos artigos 268 e 330, dispositivos que tratam, 

respectivamente, das infrações de medida sanitária preventiva e do crime de 

desobediência bem infração administrativa conforme disposição da lei municipal 

925/2021. 

 

Art.9º. Em sendo constatada atividade ou evento de qualquer natureza com 

aglomeração de pessoas em local privado, considerar-se-ão infratores, para os 

fins deste Decreto, o organizador, o participante, o proprietário e/ou possuidor 

do imóvel e do estabelecimento onde se constatou a infração, o quais incorrerão 

nas medidas previstas na lei municipal 925/2021. 

 

Art. 10º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância 

Sanitária, em cooperação com a Polícia Militar, quando possível, a intensificação 

de fiscalização, para integral cumprimento das medidas previstas neste Decreto. 

 



Art. 11º. Novas medidas poderão ser adotadas em qualquer momento em 

decorrência da situação epidemiológica do município. 

 

Art. 12º. As medidas previstas neste Decreto terão vigência a partir da 00:00 do 

dia 14 de janeiro de 2022 até às 00:00 horas do dia 01 de fevereiro de 2022, 

podendo ser revisto a qualquer momento. 

 

Art.13º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se quaisquer disposições em contrário em decretos anteriores, acerca dos 

temas elencados no presente. 

 

 

Paço Municipal, em 13 de janeiro de 2022. 

  

 

 

ALAN JAROS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


