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DECRETO Nº 2.843 DE CINCO DE NOVEMBRO DE 2020 
 
Estabelece readequações nas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
Coronavirus COVID-19, e dá outras providências. 
 
O Prefeito do Município de Matelândia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso III do art. 80 e 
pelos incisos XX e XXXVII, do art. 7º, da Lei Orgânica do Município; 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º Ficam readequadas as medidas de prevenção do contágio e enfretamento da emergência de saúde pública de 
importância nacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), para o funcionamento das atividades econômicas do 
município de Matelândia. 
 
Art. 2º Permanecem suspensas, por período indeterminado, as seguintes atividades: 
 
I - Aulas presenciais nas escolas e CMEI`s públicos; 
II - Shows, baladas, bailes, festas comunitárias e demais festas e eventos que impliquem em aglomeração caracterizada 
pela lotação maior que 30% da capacidade do espaço e o não atendimento as demais medidas básicas de segurança; 
 
Art. 3º Todos os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, autônomos e igrejas deverão observar a lotação 
máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade de público, os horários discriminados em seu alvará de funcionamento e 
todas as normas de higiene e prevenção ao COVID-19.  
 
§ 1º É responsabilidade do estabelecimento disponibilizar álcool 70%, fazer observar o distanciamento mínimo de 1,5 
metros no ambiente interno e externo e exigir o uso de máscaras. 
 
§ 2º Deverá ser fixado na entrada do estabelecimento a capacidade máxima permitida e controlado o fluxo de pessoas. 
 
Art. 4º Os clubes sociais e espaços privados de diversão, eventos e esportes, casas noturnas, boates, bailes deverão 
previamente ao exercício das atividades assinar Termo de Compromisso e Responsabilidade (Anexo I) para adoção das 
medidas de prevenção ao Covid-19, o qual servirá para responsabilização civil, penal e administrativa na hipótese de 
descumprimento das normas estabelecidas. 
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Parágrafo único. Os clubes e quadras esportivas que já protocolaram seu plano de contingência e Termo de 
Responsabilidade junto ao Departamento de Tributação ficam dispensados da apresentação do novo termo. 
 
Art. 5º Fica recomendado à toda população que sejam tomadas as precauções: 
 
I - Lavar, com frequência e sempre que necessário, mãos, braços com água e sabão. 
II - Aplicar, frequentemente, e sempre que necessário álcool 70% nas mãos; 
III - Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; 
IV - Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 
V - Evitar abraços, beijos e apertos de mãos; 
VI - Higienizar com frequência o celular e brinquedos das crianças; 
VII - Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos;  
VIII – É obrigatório à toda população, fazer uso de máscaras (feitas de tecido, TNT ou outros), de forma individual ao sair 
de casa.  
 
Art. 6º O município poderá utilizar-se do seu Poder de Polícia através de seus Servidores, no exercício da função de 
Fiscais, inclusive solicitar auxílio das forças policiais, caso haja descumprimento de quaisquer determinações dispostas 
neste Decreto e seus antecedentes, após prévia notificação, ensejará a aplicação das seguintes medidas, 
cumulativamente: 
 
I – Multa. 
II – Interdição do estabelecimento, independente de nova notificação, sem prejuízo da imposição de multas. 
II - Cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, independente de nova notificação, sem prejuízo da 
imposição de multas. 
 
§ 1º O valor da multa, por infração, será aplicado conforme a gravidade constatada, apurada e fundamentada pelo Fiscal 
responsável pela autuação o qual, deverá pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso 
concreto, observando os seguintes limites: 
 
I – Valor mínimo de R$ 190,37 (cento e noventa reais e trinta e sete centavos) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
para pessoas físicas, fixados conforme a gravidade constatada; 
II – Valor mínimo de R$ 380,74 (trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 
mil) para pessoas jurídicas, fixados conforme a gravidade constatada. 
 
Art. 7º Este decreto entra em vigor em data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial o 
Decreto nº 2.787/2020, e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência nacional pelo COVID-19, bem como, poderá 
ser reavaliado a qualquer tempo de acordo com a evolução da pandemia. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA, 
Aos cinco dias do mês de novembro de 2020. 

 
RINEU MENONCIN 

Prefeito  
 

ANEXO I – Decreto nº 2.843/2020 
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
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Eu, sócio administrador/representante legal identificado, DECLARO para os devidos fins, e ciente da responsabilidade civil, 
penal e administrativa, que assumo o compromisso de adotar medidas preventivas para o enfrentamento da emergência 
em saúde pública de importância internacional decorrente da Pandemia da COVID-19 para exercer a(s) atividade(s) 
econômica(s), elencadas no Decreto Municipal nº 2.843/2020 de 05 de novembro de 2020, e outros que vierem a ser 
editados, seguindo as recomendações abaixo relacionadas e/ ou outras que vierem a substituí-las:  
1 - Adotar medidas de higiene em todas as superfícies e equipamentos utilizados e compartilhados pelos clientes;  
2 - Manter ambientes arejados, bem como a fixação de cartazes que promovam orientações básicas quanto aos cuidados 
de prevenção e higiene para a redução da transmissibilidade da Covid-19; 
3 - Se responsabilizar pelo controle de quantidade máxima de pessoas no interior do estabelecimento, limitada a 30% da 
capacidade prevista no projeto técnico de prevenção a incêndio e desastre aprovado pelo Corpo de Bombeiros, controlando 
o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas. 
4 - Se responsabilizar pelo distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas em eventuais filas internas 
e externas aos estabelecimentos; 
5 - Restringir o uso de espaços coletivos de espera, na forma do item 3;   
6 - Disponibilizar responsáveis na entrada e nas suas dependências para orientar e realizar o procedimento de higienização 
de mãos (ofertar pia de lavagem de mãos com sabão líquido, água e papel toalha ou álcool gel 70%);  
7 - Providenciar e determinar o uso de EPI’s para os trabalhadores, conforme recomendações do Ministério da Saúde;  
8 - Adotar a recomendação do uso de máscaras pelos clientes em ambientes comerciais. 
 
DECLARO estar ciente de que, o descumprimento das medidas estabelecidas no Decreto Municipal nº 2.843/2020, no 
âmbito do Município de Matelândia, sujeitará o estabelecimento às sanções administrativas correlatas e o subscritor da 
presente à responsabilização civil e criminal. 
 

 
Matelândia, _____ de _________________ de 20_____. 

 
Assinatura do Sócio ou Representante Legal 


