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Decreto Municipal n°240, de 22 de junho de 2020. 

DISPOE SOBRE O FUNCIONAMENTO 
EXCEPCIONAL E RETORNO GRADATIVO E 
CONTROLADO DO COMERCIO NO 
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, 
USO MASSIVO DE MASCARAS, 
ATENDIMENTO AO PUBLICO NOS SERVI(;OS 
NAO ESSENCIAIS E DA. OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Excelentissima Senhora Prefeita do Municipio de Santa Maria do Para, no uso de suas 
atribuicoes Legais e Constitucionais, 

Considerando a ernergencia em saude publica j a decretada no pais, no Estado do Para e 
no Municipio de Santa Maria do Para, 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 6.341, afirmou a 
competencia concorrente entre a Uniao, Estados e Municipios na forma do art. 23 da 
Constituicao Federal parar adotar as medidas administrativas ao enfrentamento da pandemia; 

Considerando tratativas realizadas com as liderancas do comercio local de Santa Maria 
do Para; 

Considerando o Plano de Contingencia Nacional para o enfrentamento da infeccao 
humana do novo Coronavirus; 

Considerando a recornendacao da Organizacao Mundial da Sande indica para a 
necessidade de isolamento social e quarentena; 

Considerando a existencia de casos confinnados no Municipio e a necessidade do 
Combate a Pandemia com medidas que possibilitem a circulacao de pessoas pelo menor tempo 
possivel; 

DECRETA 
Art. 1 °. Fica mantido o funcionamento excepcional no comercio de Santa Maria do Para, com 
horario das 8:00 as 16:00 horas de segunda a sexta feira; sabado de 08:00 hs as 13:00 hs, 
vedado aos domingos (com excecoes), a partir da publicacao deste decreto, para os seguintes 
seguimentos: 

I. V estimenta e calcadista; 

II. 

III. 

M6veis e similares; 

Material de construcao, eletrico, hidraulico e similares; 
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IV. Perfumaria, cosmeticos e acess6rios; 

V. Utensilios domesticos, annarinho e eletronicos; 

VI. Services essenciais, estabelecidos na Legislacao Federal com excecao dos previstos no 
paragrafo primeiro deste artigo; 

VII. Hotelaria; 

VIII. Mercado Municipal e Hortifrutis; 

IX. Supermercados e Padarias poderao funcionar ate as 20:00 hs, e ainda aos domingos, 
vedado os services de cafe com atendimentos em mesas; 

X. Oficinas em geral das 08:00 as 18:00 hs; e, 

XI. Farmacias, Borracharia e Postos de Combustive! poderao funcionar 24 horas, de 
segunda a segunda. 

XII. Academias e atividades de condicionamento fisico de ensino de esportes e de todas as 
modalidades poderao funcionar horario de 06:00 hs as 20:00 hs, DESDE QUE: 

• As atividades descritas neste inciso nao permite a pratica de esportes para lazer 
(jogos e campeonatos de futebol) 

1- Firmem Acordo de Cooperacao Tecnica junto ao Municipio de Santa Maria do Para 
(ANEXO I) para compartilhamento de responsabilidade e observem os seguintes requisitos: 

a) realizar campanha educativa para que as atividades ocorram de form.a preferencialmente 
individuais e por agendamento. 

b) impedir toda e qualquer form.a de aglomeracao no interior e na area extema circunvizinha 
dos locais de realizacao da atividade. 

c) controlar e limitar a entrada de pessoas nos recintos de realizacao da atividade ao 
equivalente a 30% (trinta por cento) de sua capacidade, observando- se a distancia minima de 
2,00m (dois metros) de raio entre as pessoas. 

d) indicar em local visive! ao publico, o numero maxirno de pessoas possivel no interior do 
recinto de realizacao das atividades, considerando a alinea 'c'. 

e) organizar os equipamentos e aparelhos e demarcar no piso o espacarnento minimo entre 
as pessoas para manter o distanciamento social. 
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f) higienizar a cada Olh (uma hora) bancos, cadeiras, aparelhos, pisos e demais lugares de 
contato frequente do publico, sem prejuizo da higienizacao a cada uso de aparelhos e/ou 
equipamentos. 

g) disponibilizar ao publico em geral alcool etilico 70% ou em gel 70% e/ou lavat6rio para 
lavagem de punhos e maos com sabao. 

h) manter portas e janelas abertas nos locais de realizacao das atividades. 

2- proibir a participacao nas atividades presenciais de pessoas: 

a) com 60 (sessenta) anos ou mais; 

b) que facam uso de medicamentos imunossupressores; 

c) que sejam comprovadamente do grupo de risco; 

d) cnancas; 

e) que apresentem qualquer quadro de tosse, resfriado ou qualquer outro problema 
respiratori o. 

f) controlar na area externa do estabelecimento, incluindo calcadas frontais e adjacentes, a 
aglomeracao de pessoas, observando os limites estabelecidos nos itens acima. 

g) limitar e organizar a entrada e o uso dos seus estacionamentos, garagens e vagas de 
vefculos a 30% (trinta par cento) da sua capacidade. 

h) impedir o acesso aos recintos de pessoas sem mascara. 

i) fazer medicao da temperatura de pessoas na entrada do recinto, impedindo o acesso em 
caso de febre. 

j) impedir o compartilhamento de aparelhos, equipamentos e utensilios de uso pessoal; 

XIII- Restaurantes, Lanchonetes, Pizzarias, Hamburguerias com atendimento em mesas 
nos horarios de cafe da manha, almoco e jantar dentro do limite de 05:00 hs as 22:00 hs 
(vedada a venda de bebida alceolica para consumo no local e a atividade de bar, que 
podera funcionar como delivery), observando a nota tecnica expedida pela vlgllancta 
sanltaria (ANEXO II), que apesar de descrever a atividade de Churrasquinhos e 
churrascarias, aplicam-se analogicamente a todo o setor de alimentaeao e mediante a 
assinatura de Termo de Cooperacao com o Municipio (ANEXO I); 
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§ 1 °- Permanece suspenso o funcionamento de bares, casas noturnas e estabelecimento similares, 
excetuado o servico de delivery e para o caso de bebidas; 

§ 2° - Igualmente ao que dispoe o paragrafo acima, permanecem suspensas as atividades de 
parques de diversao e similares, bem como qualquer atividade coletiva em praeas, glnasios, 
clubes esportivos, balnearios entre outros; 

§ 3°- 0 funcionamento do servico de hotelaria autoriza a realizacao de refeicoes em espaco 
coletivo desde que seguidas as condicionantes aplicadas aos restaurantes. 

§ 4°- 0 funcionamento do comercio a que alude o caput deste artigo, devera atender as 
irrestritamente as premissas contidas nos demais artigos desse decreto, vedado inclusive o 
funcionamento interno com o argumento de disk entregas, exceto as empresas do ramo de 
alimentos que poderao funcionar com entrega de refeiefies ate as 22:00 hs, e: 

I. Ficam obrigados ( conforme decreto estadual) a realizar marcacao para filas, com a 
distancia minima de 1 (um) metro de uma pessoa para outra, com utilizacao de mascara, 
inclusive em areas extemas, ainda que em calcada de propriedade de vizinhos, caso necessario; 

11. Casas Lotericas e bancos devem adotar o sistema de atendimento por senhas a fim 
de evitar a aglomerar pessoas no local, hem como seguir a recomendaeao do proximo 
inciso; 

III. Controlar e limitar o numero de pessoas no interior do setor de atendimento a 01 (uma) 
pessoa a cada 2,00m2 (dois metros quadrados), de area de livre acesso ao publico; 

IV. Adotar sistema rotativo, ou seja, pessoas que aguardam acesso possam entrar a medida 
em que outras saem do estabelecimento; 

V. A entrada de pessoas nos estabelecimentos comerciais nos quais existam mais de uma 
entrada, sera disponibilizada uma saida exclusiva para os clientes que ja foram atendidos, 
possibilitando o menor contato possivel entre as pessoas que chegam e as pessoas que saem da 
loja; 

VI. Manter higienizados balcoes, corrimoes, portas, macanetas, janelas, tomeiras e demais 
locais de contato frequente do publico; 

VII. Os banbeiros coletivos devem ser higienizados a cada uso; 

VIII. Cada estabelecimento realizara a intensificacao da higienizacao necessaria nas cestas e 
carrinhos utilizados pelas pessoas; 
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Art. 2° Permanecem suspensas por tempo indeterminado a contar da entrada em vigor deste 
decreto: 

I - os licenciamentos e/ou autorizacoes para festas, shows, eventos, atos de carater assistencial 
e/ou manifestacoes, de carater publico ou privado; 

II - as atividades culturais, esportivas, educacionais ou recreativas promovidas pelo poder 
publico ou particulares; 

III- Aulas presenciais em escolas publicas e privadas; 

IV -Reunioes de carater religiosas de qualquer crenca podem funcionar com 50% de sua 
capacidade desde que o representante da ordem religiosa, em Acordo de Cooperacao 
Tecnica (ANEXO I) firmado junto ao Municipio, obrigue-se pessoalmente e por sua ordem 
religiosa, a: 

a) realizar campanha educativa para que as atividades ocorram de forma preferencialmente 
remotas ou similares. 

b) impedir toda e qualquer forma de aglomeracao no interior e na area extema circunvizinha 
dos locais de realizacao da atividade religiosa, durante sua realizacao ou em qualquer outro 
horario. 

c) controlar e limitar a entrada de pessoas nos recintos de realizacao da atividade ao 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, observando-se a distancia minima de 
2,00m (dois metros) de raio entre as pessoas. 

d) indicar em local visive! ao publico, o numero maximo de pessoas possivel no interior do 
recinto de realizacao das atividades religiosas, considerando o inciso IV. 

e) organizar cadeiras, demarcar no piso e nos bancos o espacamento minimo entre as 
pessoas para manter o distanciamento social. 

f) manter higienizados bancos, cadeiras e pisos, e demais lugares de contato frequente do 
publico, antes e apos os eventos religiosos. 

g) disponibilizar ao publico em geral alcool etilico 70% ou em gel 70% e/ou lavat6rio para 
lavagem de punhos e maos com sabao. 

h) manter portas e janelas abertas nos locais de realizacao das atividades. 

i) estabelecer intervalo minimo de lh (uma hora) entre a realizacao das atividades 
religiosas, mantendo, entre os atos, a higienizacao do ambiente. 
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j) proibir a participacao nas atividades presenciais de pessoas: 

com 60 (sessenta) anos ou mais; 

que facam uso de medicamentos imunossupressores; 

que sejam comprovadamente do grupo de risco; 

cnancas; 

que apresentem qualquer quadro de tosse, resfriado ou qualquer outro problema 
respiratorio. 

controlar na area extema do estabelecimento, incluindo calcadas frontais e adjacentes, a 
aglomeracao de pessoas, observando os limites estabelecidos nos itens acima. 

limitar e organizar a entrada e o uso dos seus estacionamentos, garagens e vagas de 
veiculos a 30% (trinta por cento) da sua capacidade. 

impedir o acesso aos recintos de pessoas sem mascara. 

fazer medicao da temperatura de pessoas na entrada do recinto, impedindo o acesso em 
caso de febre. 

impedir o compartilhamento de folhetos, livros e revistas durante as atividades religiosas. 

impedir abracos, cumptimentos e beijos. 

§1°. Fica proibida a realizacao de reuniao de carater privado de natureza nao festiva, com 
numero superior a 10 pessoas. 

§2°. A reunioes presenciais, no ambito dos orgaos da Administracao Publica Municipal, estao 
autorizadas apenas aquelas em razao do service de carater essencial e nos termos do decreto 
municipal 225/2020, com o numero maximo de 10 pessoas. 

Art. 3°. A populacao em geral e o funcionamento do comercio devem obedecer irrestritamente 
ao uso massivo de mascaras e <las medidas de prevencao a seguir elencadas: 

§ 1 ° Sera obrigat6rio o uso de mascaras: 

I - Ao sair de casa; 

II- para uso de taxi ou transporte compartilhado de passageiros; 
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III - para acesso aos estabelecimentos considerados como essenciais (supermercados, mercados, 
farrnacias, entre outros); 

IV - para acesso aos estabelecimentos comerciais que tiverem as atividades liberadas; e 

V - para o desempenho das atividades em reparticoes publicas e privadas. 

§ 2° Poderao ser usadas mascaras de pano (tecido algodao ), confeccionadas manualmente. 

Art. 4° Os estabelecimentos de atendimento ao publico com permissao de atendimento, devem 
adotar esquema de atendimento especial, por separacao de espaco ou horario, para atendimento 
das pessoas em grupo de risco, quais sejam: 

I - idade maier ou igual a 60 (sessenta) anos; 

II - gravidas ou lactantes; e 

Ill - portadores de Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiencia cardiaca, cardiopatia 
isquemica), Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC), 
Imunodeprimidos, Doencas renais cronicas em estagio avancado (graus 3, 4 e 5), Diabetes 
mellitus, Doencas cromossomicas com estado de fragilidade imunologica, 

Art. 5° Para estabelecimentos e reparticoes com permissao de atendimento ao publico e entrada 
de pessoas: 

T - intensificacao das medidas de higienizacao de superftcies e areas circulantes, com 
desinfetante hipoclorito de sodio a 0, I% a cada conclusao de trajeto, bem como, disponibilizacao 
de alcool gel 70% para os usuarios, nas entradas e saidas do estabelecimento e na entrada ou 
interior de elevadores em local sinalizado; 

11- a disponibilizacao de alcool em gel pode ser substituida por mecanismo que permita a 
lavagem das maos com agua e sabao a entrada e saida do estabelecimento (pia/lavatorio ); 

III - os funcionarios deverao efetuar a limpeza devidamente paramentados com Equipamentos 
de Protecao Individual inerentes a cada funcao; 

IV - disponibilizacao de informacoes visiveis sobre higienizacao de maos, sabonete/sabao e 
papel toalha descartavel nos lavatories de higienizacao; e 

V - adocao de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas a saude no trabalho, 
necessarias para evitar a transmissao do Coronavirus no ambiente de trabalho e no atendimento 
ao publico: � 
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§ 1 ° As mascaras utilizadas pelos funcionarios, caso sejam descartaveis, deverao ser trocadas a 
cada 2 horas. 

§ 2° Os funcionarios deverao, a cada procedimento realizado, lavar as macs com agua e sabao ou 
higieniza-las com alcool gel 70%. 

§ 3° Para higienizacao dos banheiros, os profissionais deverao usar luvas e botas. 

Art. 6° Os titulares dos orgaos e entidades da Administracao Municipal poderao, a seu criterio, autorizar: 

1- a realizacao de trabalho remoto, especialmente aos servidores e empregados publicos que: 

a) tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos; 

b) estejam gravidas ou sejam lactantes, ate os 06 (seis) meses de vida, de acordo com a 
classificacao estabelecida pelo Ministerio da Sande; 

c) apresentem doencas respirat6rias cronicas, doencas cardiovasculares, cancer ou em situacao 
recidiva, diabetes, hipertensao ou com imunodeficiencia, devidamente comprovadas par atestado 
medico, publico ou privado, e, se necessario a criteria do Secretario, seja chancelados pela 
Cornissao de A valiacao da Sande, da Secretaria de Sande (Coordenadoria de Vigilancia em 
Saude); 

d) apresentem febre ou sintomas respirat6rios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e 
prostracao, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais), independente de atestado 
medico; ou 

e) tenham retornado de viagem nacional/internacional onde haja casos confirmados de 
transmissao sustentada da COVID-19; 

Panigrafo Unico. No caso do inciso I, alinea "e", o periodo de afastamento, a contar do regresso 
da viagem, sera de 15 (quinze) dias. 

Art. 7°. Fica permitido, adotando todas as medidas de seguranca em saude: 
I 

I - o atendimento presencial ao publico em todas as reparticoes publicas municipais inclusive par 
meio eletronico; 

Art. 8°. Permanecem suspenso no funbito da administracao publica: 

II - o deslocamento, no interesse do service, nacional de servidores publicos, empregados 
publicos e colaboradores eventuais da Adrninistracao Publica Municipal, salvo autorizacao 
expressa da Prefeito Municipal; 
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III - o deslocamento, no interesse do service, entre os murucipios do Estado do Para, de 
servidores publicos, empregados publicos e colaboradores eventuais da Administracao Publica 
Municipal, salvo autorizacao do Secretario Municipal; 

IV - o agendamento de novos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal, 
ainda que fora do prazo mencionado no caput deste artigo, enquanto estiver vigente o presente 
Decreto; 

§ 1 °. As Secretarias Municipais que exercerem atividades administrativa poderao estabelecer, 
mediante instrucao normativa do respectivo Secretario, escalas de jornada de trabalho para que 
nao haja concentracao de pessoas, com excecao dos services essenciais. 

§2°. Nao se inclui na suspensao prevista no inciso III o deslocamento para o exercicio normal da 
jornada de trabalho de servidores publicos, empregados publicos e colaboradores eventuais da 
Administracao Publica Municipal, que residam em outros municipios 

Art. 9°. Ficam os orgaos e entidades componentes do Centro de Operacoes de Emergencia em 
Saude (COE COVID-19), bem como aqueles responsaveis pela fiscalizacao dos services 
publicos (vigilancia em saude, vigilancia sanitaria, fiscais da secretaria de financas e outros 
designados atraves do pod er de policia por ato pr6prio ), autorizados a aplicar sancces previstas 
em lei e no Codigo Sanitario de Santa Maria do Para (LEI MUNICIPAL 308 de 24 de 
Outubro de 2011 em consonancia com a lei federal LEI N° 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 
1977.) relativas ao descumprimento de determinacoes do orgao licenciador, autorizador e/ou 
concedente, independente da responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira progressiva 
de par exemplo: 

I - advertencia; 

II - multa; 

a- nas infracdes leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

b- nas infracoes graves, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais); 

c- nas infra�oes gravissimas, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais). • 

Paragrafo iinico: As multas previstas neste artigo serao aplicadas em dobro em caso de 
reincidencia. 

III - interdicao parcial ou total do estabelecimento; 
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IV - canceJamento de autorizacao para funcionamento de empresa; 

V - canceJamento do alvara de licenciamento de estabelecimento. 

§ 1 ° Os agentes de seguranca devem auxiliar o cidadao a correta compreensao das normas deste 
Decreto. 

§2° Todas as autoridades publicas municipais e estaduais, especialmente as mencionadas no 
caput deste artigo, que tiverem ciencia do descumprimento das normas deste Decreto 
deverao comunicar a Policia Civil, que adotara as medidas de investigacao criminal cabiveis 
e aplicar as penalidades, inclusive com base em informacoes oriundas de denuncias, 

Art. 10° Ficam os orgaos e entidades componentes do Centro de Operaedes de Emergencia 
em Sande (COE COVID-19), bem como aqueles responsaveis pela fiscalizacao dos servicos 
publicos, autorizados a realizar bloqueio de locais de circulacao publica de pessoas e/ou 
veiculos, conforme evolucao da taxa de isolamento de cada localidade, a fim de garantir o 
cumprimento das medidas do presente decreto. 

Art. 11 °. A desobediencia aos comandos previstos neste Decreto, caracterizara infracao 
Administrativa (suspensao do alvara de funcionamento do estabelecimento, interdicao parcial ou 
total de estabelecimento, Suspensao do Direito de Contratar com a Administracao Publica, 
MUL TA ADMINISTRA TIV A DE R$ 2.000,00 a R$ 200.000,00 a pessoa fisica ou juridica), 
em desobediencia a Lei 308/2011 de 24 de Outubro de 20 I I e normas correlatas e sujeitara o 
infrator a aplicacao das penalidades em Lei, sem prejuizo de demais sancoes civis e 
administrativas as previstas para crimes elencados nos artigos 268 - infracao de medida sanitaria 
preventiva e 330 - crime de desobediencia - do C6digo Penal (Decreto-Lei n° 2.848/1940). 

§ 1 ° - Fica autorizado as ati vidades de fiscalizacao e de poder de policia, tomarem as atitudes 
necessarias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto. 

§ 2° - Todas as autoridades publicas municipais, especialmente as mencionadas no caput deste 
artigo, que tiverem ciencia do descumprimento das normas deste Decreto deverao comunicar a 
Policia Civil, que adotara as medidas de investigacao criminal cabiveis. 

Art. 12° Este decreto entra em vigor a partir da data da publicacao revogando as disposicoes 
conflitantes em contrario e podera ser revisto e modificado a qualquer tempo, de acordo com a 
evolucao epidemiol6gica do COVID-19, inclusive aplicando medidas mais restritivas caso a 
responsabilidade compartilhada com o setor privado nao surta efeito. 
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Publique-se. 

Gabinete da Prefeita, Santa Maria do Para, PA, 22 de junho de 2020. 
Assinado digitalmente 

DIANA DE SOUSA por DIANA DE SOUSA 
CAMARA CAMARA 
MEL0:63063905291 MEL0:63063905291 

Data: 2020.06.21 
12:24:55 -0300 

Diana Sousa Camara Melo 
Pref eita Municipal 

ANEXO I· 

DOCS PARA FIRMAR TERMO DE COOPERACAO TECNICA: 

1- C6PIA DO ALVARA ATUALIZADO DO ESTABELECIMENTO; 
2- C6PIA DORGE CPF DO PROPRIETARIO DO ESTABELECIMENTO; 
LOCAL DE ENTREGA E ASSINATURA DO TERMO: 
COORDENADORIA DE VIGILANCIA SANITARIA, ANEXA A SECRET ARIA DE SAUDE 

ANEXO II 

NOTA TECNICA N° 01/2020 VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 

SE TOR DE ALIMENTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA COVID-19 

Assunto: INFORMA<;6ES SOBRE MEDIDAS DE PREVEN<;AO DA INFEC<;AO 
HUMANA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) DIRIGIDAS AO 
FUNCIONAMENTO DO CHURRASCARIAS E CHURRASQUINHOS NO MUNICIPIO DE 
SANTA MARIA DO PARA. 

OBJETIVOS GERAIS: 
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Definir um conjunto de medidas e orientacoes que permitam a preparacao e adequacao da 
reabertura gradativa dos estabelecimentos (churrascarias e churrasquinhos), nas questoes de 
manipulacao dos alimentos e na higienizacao geral, de forma a proteger a saude do� 



Estado do Para 
Municf pio de Santa Maria do Para 

Poder Executivo 

trabalhadores e clientes, assegurando a continuidade de suas atividades. 

O SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA da Secretaria Municipal da Sande, no uso de 
suas atribuicoes que lhe conferem; 

CONSIDERANDO a declaracao de emergencia em saude publica de importancia intemacional 
pela Organizacao Mundial de Saude (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrencia da 
infeccao humana pelo novo coronavirus (COVID-19), tento a necessidade de atender as 
recomendacoes da OMS, para prevenir a propagacao do novo coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO As evidencias atuais sugerem que o novo coronavirus pode permanecer 
viavel por horas e ate dias em determinadas superficies, dependendo do material. Portanto, a 
limpeza de objetos e superficies, seguida de desinfeccao, sao medidas recomendadas para a 
prevencao da COVID-19 e de outras doencas respiratorias virais em ambientes comunitarios. 

CONSIDERANDO o risco de colapso socioeconomico no ambito municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade da compreensao e do born senso para a implementacao das 
acoes de contencoes epidemicas a serem adotadas no ambito municipal; 

O Servico de Vigilancia Sanitaria do Municipio de Santa Maria do Para, acerca da reabertura 
gradativa das churrascarias e churrasquinhos do Municipio. Em decorrencia da contaminacao 
humana pelo novo coronavirus (COVID-19), expomos a baixo medidas restritivas no 
posicionamento tecnlco, para orientacao das medidas cautelar a serem compridas pelos 
proprtetarios dos estabelecimento citados a cima, com a inteira responsabilidade dos 
mesmo ao comprimento desta Nota Tecnica e seus Protocolos. 

PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANIT ARIAS 

1. CHURRASQUINHO: 
1.1 Area interna do estabelecimento: 

1.1.1- Cozinha, manter: 
• 0 minimo de funcionario dentro de uma mesma area respeitando o distanciamento 

minimo de 1,50 mt entre funcionarios. 
• Utilizacao de Epis (mascaras, touca, 6culos, luvas e avental) fomecido pelo 

proprietario do estabelecimento; 
• Funcionario exercer uma funcao especifica (lavar louca e/ ou manipular alimentos); 
• Orientar os funcionarios e colaboradores a intensificarem a higienizacao das maos, 

com agua e sabao e se possivel com alcool em gel 70%, principalmente antes e depois 
de manipular alimentos; 42) 
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Dispensem das atividades, e oriente a procurar a unidade de saude, os funcionarios 
que estiverem com febre e sintomas respiratorios (tosse, coriza, falta dear); 
Higienizar o ambiente ao chegar e ao sair; 
Lavar os alimentos em solucao de hipoclorito a 2,5%, antes de preparar os alimentos; 
Lavar os utensilios em solucao de hipoclorito a 2,5%, antes e depois de utiliza-los; 

1.2 Area externa do estabelecimento: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Disponibilizem em pontos estrategicos, sempre que possivel, dispensers com alcool 
gel 70% ou agua e sabao, para higienizacao das maos dos clientes e funcionarios na 
entrada do estabelecimento e proximo a area de manipulacao de alimentos; 

Intensifiquem a frequencia de limpeza das areas e superficies com desinfetante de uso 
geral desde que tenha acao virucida, hipoclorito a 2,0% ou 2,5%, alcool 70%, quando 
possivel, passar sob friccao de superficies expostas, coma macanetas, mesas, balcoes, 
corrirnaos, interruptores, balancas, banheiros, lavatories, entre outros; 

Providenciem cartazes com orientacoes e incentive para a correta lavagem das macs 
para os funcionarios e clientes; 

Disposicao de mesa e cadeiras nos saloes, sendo o maxima de 05 (cinco) em 
churrasquinho e no maximo 10 (dez) em churrascaria, por estabelecimento 
respeitando o distanciamento minimo de 2,00 mt. Reduzir o numero de pessoas 
sentadas a mesa, sendo permitido sentasse a mesa membros da mesma familia; 

Envelopar a rnaquina de cartao com filme plastico e Higieniza-las com alcool 70% 
apes cada uso, higienizar as maos apes pegar em dinheiro; 

S6 sera permitido a entrada de pessoas no estabelecimento utilizando mascaras, 
retirando as nos saloes de refeicoes no memento da alimentacao; 

Utilizacao de Epis (mascaras, touca, oculos, luvas e avental) fomecido pelo 
proprietario do estabelecimento; 

Higienizar os banheiros antes da abertura, apos o fechamento e no minirno a cada tres 
horas; 

Manter o ambiente aberto e arejado sem uso de ar-condicionado; 

• Abertura ao publico a partir das 18:00 as 22:00 hs; 
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• Manter entrega delivery, e que o cliente aguarde fora do estabelecimento; 

1.3 Nao comprimento desta Nota Tecnica acarretara penalidade descrita no Codigo de 
Vigilancia Sanitaria 308/2011. 

1.4 0 responsavel legal do estabelecimento, ficara responsavel na readequacao de 
funcionamento de acordo com as orientacoes sugeridas na Nota Tecnica N°01/2020 
Vigilancia Sanitaria Municipal. 

1.5 Os estabelecimentos que desenvolvam atividades elencadas no DECRETO ESTADUAL N° 
777, DE 23 DE MAIO DE 2020, devem manter suas atividades regulares, adotando metidas 
preventivas des ta nota tecnica para reducao da transmissi bilidade da covid -19. 

Santa Maria do Para, 03 de maio de 2020. 

REGISTRADO 
f. 

Pue 'CAllO NASEMAD 
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