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DECRETO MUNICIPAL 1.304/2020 

 

Determina o fechamento do comércio local, amplia 

as restrições sociais dos Decretos Municipais 1.301 

e 1.302 proíbe de aglomerações de pessoas em 

virtude do estado de emergência decretado por 

estado de pandemia decorrente do 

CORONAVÍRUS – COVID19. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA, no uso de suas atribuições que lhe 

confere os incisos I do art. 62 da Lei Orgânica do Município, amplia os DECRETOS MUNICIPAIS 

nº 1.301/2020 e 1.302/2020 para aumentar as medidas de enfrentamento ao vírus COVID19 e, 

considerando que o momento atual exige medidas mais efetivas de controle social para contenção 

dos riscos de contaminação e mortes decorrentes do vírus, mundialmente conhecido como 

COVID19, assim DECRETA; 

 

Art. 1.º A partir de hoje, ficam proibidas aglomerações de pessoas em espaços públicos ou privados 

em todo o território municipal POR TEMPO INDETERMINADO, para tanto DETERMINA a 

tomada das seguintes medidas; 

 

I – Os Supermercados, Mercados, Mercearias, Postos de Combustível e de Gás de Cozinha assim 

como as Farmácias e Agropecuárias, deverão funcionar normalmente, contudo, caberá a cada 

estabelecimento limitar o numero de pessoas (uma por família) e o tempo de permanência no 

interior da loja para a segurança de funcionários e clientes, bem como manter fila organizada 

distribuindo senhas e, se necessário, formando filas no ambiente externo, alertando as pessoas para 

que permaneçam em afastamento mínimo de 2 (dois) metros uma das outras, devendo haver 

cartazes e comunicação sonora sobre cuidados com riscos de contaminação pelo Coronavirus 

(COVID-19). O estabelecimento deverá dispor de higienização permanente de superfícies sensíveis 

ao toque humano e disposição de álcool em gel, agua e sabão no ambiente pra clientes e 

funcionários. 

 

II – Em PANIFICADORAS, RESTAURANTES, PIZZARIAS, LANCHONETES e comércios 

congêneres do gênero alimentício, não poderá haver a permanência de clientes. As portas deverão 

estar fechadas e os proprietários deverão recomendar que os clientes solicitem previamente os 

produtos para serem entregues, priorizando o consumo em suas próprias residências.  

 

III – Casas Noturnas, Clubes, Casas de Show, Bares e demais estabelecimentos congêneres devem 

permanecer completamente fechados. 

 

IV – AGENCIAS BANCÁRIAS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO, LOTÉRICAS E CORREIOS, 

não poderá haver a aglomeração de clientes. A espera em filas deverá ser no ambiente externo ao da 

agencia, sendo expressamente recomendado o afastamento das pessoas em distancia de, pelo 

menos, 2 (dois) metros de distância. As agências deverão realizar higienização permanente de 
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superfícies sensíveis ao toque humano e colocar a disposição álcool em gel, agua e sabão no 

ambiente pra clientes e funcionários. 

 

V – Campos, parques, academias ao ar livre, academias particulares, quadras esportivas (públicas e 

privadas) e o ginásio municipal de esportes devem PERMANECER FECHADOS. Fica proibida a 

realização de quaisquer eventos esportivos (mesmo jogos e aulas de escolinhas infantis, ou ainda, 

amadores que não se enquadrem em torneios, campeonatos ou amistosos) que ocorram em espaços 

públicos ou privados. 

 

VI – Ficam proibidos eventos artísticos, culturais e educacionais com aglomeração de pessoas no 

prazo deste artigo, sendo expressamente proibida a realização de shows em bares e restaurantes, 

exposições, mostras, concursos e afins. 

 

VII – Templos religiosos deverão orientar os fiéis a permanecerem em suas residências e realizarem 

seus cultos e preces de forma individual, ficando estas instituições, também, proibidas de 

realizarem reuniões, missas ou celebrações com aglomeração de pessoas. 

 

VIII – Salões de beleza, barbearias, manicures, massagistas, esteticistas e congêneres devem 

permanecer fechados. 

 

IX – Pessoas com mais de 60 anos, pertencentes a grupo de risco de qualquer idade com doenças 

crônicas, serão comunicadas da necessidade de permanecerem em isolamento para sua segurança e, 

se necessário conduzidas até as mesmas. 

 

X – Comercio em geral deverá permanecer FECHADO por tempo indeterminado, exceto serviços 

de saúde (estabelecimentos de saúde em geral) saneamento, energia, coleta de lixo, 

telecomunicações e outros considerados essenciais à população, os quais devem ser executados 

dentro das determinações sanitárias para evitar a disseminação do COVID19; 

 

XI – Fica expressamente proibido o comercio ambulante em todo território municipal, sendo 

proibida a colocação de cadeiras, mesas e outros mobiliários em áreas externas, exposição de 

produtos e aglomeração de pessoas. 

 

XII - Velórios e sepultamentos deverão ser realizados em ambiente externo por apenas uma breve 

cerimônia restrita a família, preferencialmente em local aberto. Não sendo possível evitar a 

aglomeração, a mesma não poderá ser superior à monta de 20 (vinte) pessoas em ambiente fechado. 

Os presentes deverão utilizar mascaras álcool em gel e luvas. 

 

Art. 2º A partir do dia 23 de março de 2020, as repartições públicas do Município de Quitandinha 

atenderão apenas serviços considerados essenciais à população, não havendo atendimento ao 

público neste período, cabendo a cada Secretaria conforme a sua realidade adequar o atendimento 

conforme a urgência e a demanda da população, prezando sempre pela segurança sanitária dos 

servidores. 

 

Art. 3º Fica recomendado a toda população que, se possível, permaneça em suas casas e que evitem 

aglomerações e que, caso seja necessário, o deslocamento para qualquer local, em decorrência de 

eventual urgência ou necessidade, que sejam tomadas as devidas precauções, de forma a evitar 
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aglomerações, adotando a compra solidária (uma pessoa por família) e, em favor de vizinhos, 

parentes, amigos, evitando-se estoque de compras de alimentos e a exposição, principalmente, de 

idosos, crianças e outras pessoas consideradas grupo de risco. 

 

Art. 4º O presente Decreto tem vigência IMEDIATA deve ser cumprido por todo cidadão, ficando 

autorizado o uso do apoio de forças policiais, principalmente Policia Militar, Polícia Civil, Polícia 

Rodoviária Federal, Exército, Defesa Civil, Bombeiros, Vigilância Sanitária e o apoio de outras 

secretarias da Administração. 

 

Art. 5º Em caso de descumprimento das determinações do disposto nos incisos do art. 1º, fica o 

cidadão ou o responsável pelo estabelecimento sujeito a sanções de multa, perca do alvará de 

funcionamento do local e representação criminal com as sanções cabíveis pelo crime de 

desobediência e de atentado contra a saúde pública (Artigos 267, 268 e seguintes do Código Penal 

pena de prisão de um mês a um ano). 

 

Art. 6º Para que surtam os efeitos deste decreto determino que o mesmo seja publicado 

imediatamente no Diário Oficial, redes sociais oficiais e ainda, entregue impresso no Comércio em 

geral, igrejas e para a população. 

 

Quitandinha, 21 de março de 2020. 

 

Maria Julia Socek Wojcik 

Prefeita 

 


