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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

DECRETO nº 099/2020, DE 02 DE ABRIL DE 2020. 
 

 
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO PROGRAMA 
REMÉDIO EM CASA. 

 

 

O Prefeito do Município de  Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 59, Inciso IV e Artigo 75, Inciso I, Alínea  

”l“,   da Lei  Orgânica do Município,  

 

 
D E C R E T A 

 

 

Art. 1º Fica HOMOLOGADA o PROGRAMA “REMÉDIO EM CASA”, no âmbito da 

Administração Pública de Marechal Cândido Rondon, conforme disposto no anexo do 

presente Decreto. 

 

 

Art. 2º Este Decreto  entra  em vigor na data de sua publicação.   

 

 

Gabinete do Prefeito do Município de  Marechal Cândido Rondon, Estado do 

Paraná, em  02 de abril de 2020. 

 

 

 
MARCIO ANDREI RAUBER 

Prefeito 
 

ELEMAR HENSEL 
Secretário Municipal de Administração 

 
MARCIANE MARIA SPECHT 

Secretária Municipal de Saúde 

 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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(Anexo ao Decreto nº 099/2020, de 02/04/2020) 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA “REMÉDIO EM CASA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marechal Cândido Rondon – Paraná 

2020 
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1. OBJETIVO 

 

Implantar o programa “Remédio em Casa”, com objetivo de realizar entrega 

domiciliar de medicamentos a pacientes pré-selecionados, com doenças crônicas e outros 

grupos de pacientes estabelecidos como prioritários, propiciando a continuidade da atenção 

em saúde e a adesão ao tratamento medicamentoso, através do acesso facilitado a 

medicamentos de uso contínuo. 

 

 
2. PÚBLICO ALVO 

 

Destina-se, exclusivamente, aos usuários moradores do município de Marechal 

Cândido Rondon, cadastrados em Unidades de Saúde do município. A entrega pretende 

atender aos usuários em tratamento de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus com mais de 

60 (sessenta anos), pacientes acamados, domiciliados e portadores de necessidades especiais. 

 

 
3. METODOLOGIA 

 

I – A implantação do Programa Remédio em Casa foi realizado a partir de projeto 

piloto, cuja vigência foi de 2 (dois) meses, contando da data de início de sua operacionalização; 

II – A abrangência do projeto piloto foi a população usuária e residente no bairro 

São Lucas; 

III – A expansão do Programa Remédio em Casa ocorreu após a avaliação do 

projeto piloto; 

IV – Para se cadastrar, o paciente deve possuir cadastro ativo e atualizado na 

Unidade de Saúde a qual está vinculado; 

V – A orientação para novos usuários no Programa deverá ser feita pela equipe 

de saúde da família (ESF) responsável pelo acompanhamento do usuário; 

VI – O Programa Remédio em Casa destina-se, exclusivamente, aos usuários 

moradores do município de Marechal Cândido Rondon cadastrados em Unidade Básica de 

Saúde do município que preencham, pelo menos, um dos requisitos abaixo: 

1. Pessoas idosas, com diagnóstico de hipertensão arterial (HA) e/ou diabetes 

mellitus (DM), usuárias de pelo menos um dos medicamentos de uso contínuo do elenco do 

Programa Remédio em Casa; 

2. Pessoas de qualquer idade, com dificuldade de locomoção, tais como 

portadores de necessidades especiais, acamados e domiciliados, usuárias de pelo menos um 

dos medicamentos de uso contínuo do elenco do Programa Remédio em Casa. 

 

§ 1º Serão consideradas pessoas idosas aquelas com mais de 60 (sessenta) anos 

completos na data de sua inclusão no Programa Remédio em Casa. 

 

§ 2º Serão consideradas pessoas com dificuldades de locomoção aquelas que 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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apresentem pelo menos uma das seguintes condições, na data de sua inclusão no Programa 

Remédio em Casa: (a) restrição ao leito; (b) dificuldade de locomoção para fora do domicílio 

sem acompanhante (c) deficiência (PCD) que exija acompanhante; (d) déficit cognitivo que 

exija cuidador. 

 

§ 3º A inclusão de usuários neste Programa somente poderá ser feita por médico 

lotado em uma das Unidades de Saúde da sede e do interior com receituário SUS, após a 

verificação do endereço no IPM, pela Equipe de Saúde da Família, da observância dos critérios 

deste programa, por meio de consulta e/ou visita domiciliar quando se fizer necessário; 

 

§ 4º Cabe à Equipe de Saúde da Família definir se o paciente e seus familiares 

possuem capacidade de compreensão, estrutura familiar e a orientação necessária para 

receber o remédio em domicílio, haja vista que a entrega não é feita por profissional de saúde, 

e que os entregadores não podem prestar qualquer orientação sobre o uso dos medicamentos. 

 

§  5º A entrega dos medicamentos e/ou insumos somente será realizada após o 

cadastro e os dados do usuário serem encaminhados corretamente ao Centro de Dispensação 

do Remédio em casa, e houver disponibilidade dos medicamentos, dotação orçamentária e 

financeira para sua aquisição e disponibilidade logística para entrega. 

O processo para o usuário se inscrever no Programa Remédio em Casa seguirá os 

seguintes passos: 

a) o primeiro cadastro do paciente será realizado na respectiva Unidade de 

Saúde pela equipe do programa Remédio em casa, onde o paciente ou responsável legal 

deverá dirigir-se à Unidade nos dias e horários pré definidos, portando RG, CPF, Cartão Nacional 

de Saúde e receituário SUS atual e vigente; 

b) será preenchido o Formulário de Solicitação de Entrega Domiciliar de 

Medicamentos de uso Contínuo, do Anexo IV e o Termo de Compromisso e Adesão, constante 

no Anexo III, pelo usuário ou representante legal, junto dos quais será anexado cópia da 

prescrição e documentos pessoais; 

c) para novas inclusões, o usuário deverá dirigir-se à Unidade Básica de Saúde, 

para receber orientações sobre o cadastro e realizar os demais procedimentos descritos no item 

anterior; 

d) os formulários com novas inclusões poderão ser recolhidos pelos entregadores 

do Remédio em Casa; 

e) as informações do cadastro serão repassadas ao Centro de Dispensação do 

Remédio em casa, onde os medicamentos serão separados pela equipe do programa; 

f) a entrega será feita pelo sistema de “motoboy”, e serão realizadas por setores 

em cada bairro; 

g) ao receber os medicamentos e/ou insumos o usuário ou responsável legal, 

deverá assinar o Recibo de Dispensação emitido pelo sistema IPM, para comprovar a entrega; 

h) os medicamentos, fraldas e materiais para sondagem e curativos serão 

entregues inicialmente para um prazo de 60 dias de tratamento, e os demais insumos do Anexo 

II, para um prazo de 30 dias, podendo posteriormente ser alterado por motivos técnicos e 

conveniência administrativa; 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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VII – A distribuição e a entrega dos demais medicamentos que não são de uso 

contínuo, que não fazem parte do elenco do Programa Remédio em Casa, seguem os fluxos já 

estabelecidos da Secretaria Municipal de Saúde para todos os usuários do sistema de saúde 

municipal, inclusive àqueles cadastrados no Programa, uma vez que seguem resoluções e 

normativas já previstas e vigentes. 

VIII – É dever do usuário a guarda dos insumos e medicamentos de acordo com 

os padrões ideais de estocagem (ao abrigo da luz, calor e umidade). 

IX – O elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Programa 

Remédio em Casa, disponível na forma do Anexo I e II respectivamente, somente poderá ser 

alterado pelo Comitê Gestor do mesmo, com anuência da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde. 

X – Fraldas e materiais necessários para a realização de sondagem e curativo 

serão entregues somente para pacientes acamados e portadores de necessidades especiais; 

XI – O desligamento do Programa Remédio em Casa, poderá ser feito na Unidade 

Básica de Saúde, mediante preenchimento do Termo de Desligamento, constante no Anexo VI. 

 
4. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista o elevado índice de morbimortalidade ocasionado pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas na população, como pode ser observado na tabela 

abaixo, objetiva propiciar por meio do melhor acesso aos medicamentos, o aumento da 

adesão ao tratamento medicamentoso. 

 
Principais causas de óbito no Município de Marechal Cândido Rondon entre 2016 a 2019 

 

Principais causas de óbito 2016 2017 2018 2019 Total 

Aparelho circulatório 50 64 60 27 201 

Neoplasias 20 73 41 26 160 

Aparelho respiratório 24 14 20 4 62 

Doenças metabólicas 22 21 9 3 55 

           *2019 dados até setembro 

              Fonte: FONTE SIM atualizado em 09/09/2019 

 

O projeto de entrega de remédios em domicílio para usuários da Farmácia Básica 

e Unidades Básicas de Saúde, visa facilitar o acesso do usuário a farmácia da rede pública, 

além de trazer  benefícios ao próprio setor público da área de saúde, ao evitar a aglomeração 

de um grande número de pessoas nas Unidades Básicas de Saúde, otimizando a dinâmica e 

eficiência no serviço público de saúde e a melhoria na assistência prestada. 

 

Considerando também que a saúde está estabelecida na Constituição Federal 

como um direito do cidadão e dever do Estado, entende-se que a garantia do acesso aos 

serviços e produtos de saúde é ponto focal para o reconhecimento material deste direito. Os 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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medicamentos são produtos fundamentais para a resolutividade das ações em saúde. 

 

 

 
5. CONCLUSÃO 

 

Foi possível verificar, a partir da implantação do projeto piloto, a possibilidade em 

promover maior comodidade para os usuários, principalmente dos pacientes acamados e com 

patologias graves, garantindo um melhor acesso aos medicamentos e, assim, proporcionar o 

aumento da adesão e  continuidade ao tratamento medicamentoso. Desta forma, torna-se 

conveniente realizar a expansão do programa para as demais Unidades Básicas de Saúde, para 

que toda a população do município seja beneficiada. 

 

 

  Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 02 de abril de 

2020. 

 

 
 

MARCIANE MARIA SPECHT 
Secretária Municipal de Saúde 

GRACIELE JANAINA SPOHR LIRIO 
Farmacêutica  

Programa Remédio em Casa 
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ANEXO I 

 
MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

 

ITEM PRINCÍPIO ATIVO DOSAGEM  APRESENTAÇÃO 

1 Ácido acetilsalicílico 100 mg Comprimido 

2 Ácido fólico 5 mg Comprimido 

3 Alopurinol 300 mg Comprimido 

4 Aminofilina 100 mg Comprimido 

5 Amiodarona 200 mg Comprimido 

6 Anlodipino 5 mg Comprimido 

7 Atenolol 50 mg Comprimido 

8 Atenolol 100 mg Comprimido 

9 Baclofeno 10 mg Comprimido 

10 Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml Solução para inalação 

(20 ml) 

11 Bromidrato de fenoterol 5 mg/ml Solução para inalação 

(20 ml) 

12 Bromoprida 10 mg Comprimido 

13 Budesonida 32 mcg/dose Spray nasal 

(120 doses) 

14 Budesonida 64 mcg/dose Spray nasal 

(120 doses) 

15 Carbonato de cálcio + 

colecalciferol 

1.250 mg (500 mg de 

cálcio elementar) + 

400 UI 

Comprimido 

16 Carbonato de cálcio 500 mg Comprimido 

17 Carvedilol 6,25 mg Comprimido 

18 Carvedilol 12,5 mg Comprimido 

19 Carvedilol 25 mg Comprimido 

20 Cilostazol 100 mg Comprimido 

21 Cinarizina 75 mg Comprimido 

22 Cloreto de potássio 600 mg Drágea 

23 Complexo B - Drágea 

24 Digoxina 0,25 mg Comprimido 

25 Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg Comprimido 

26 Dipirona 500 mg Comprimido 

27 Doxazosina 2 mg Comprimido 

28 Enalapril 20 mg Comprimido 

29 Espinheira Santa 380 mg Cápsula 

(Extrato) 

30 Espironolactona 25 mg Comprimido 

31 Espironolactona 100 mg Comprimido 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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32 Finasterida 5 mg Comprimido 

33 Furosemida 40 mg Comprimido 

34 Glimepirida 2 mg Comprimido 

35 Hidralazina 25 mg Comprimido 

36 Hidralazina 50 mg Comprimido 

37 Isoflavona 150 mg Comprimido 

38 Isossorbida (dinitrato) 5 mg Comprimido sublingual 

39 Isossorbida (mononitrato) 20 mg Comprimido 

40 Levodopa + Benserazida 100/25 mg Comprimido 

Birranhurado 

41 Levodopa + Benserazida 100/25 mg Comprimido Dispersível 

42 Levodopa + Benserazida 100/25 mg Cápsula de Liberação 

Controlada (HBS) 

43 Levodopa + Benserazida 200/50 mg Comprimido 

44 Levodopa + Carbidopa 250/25 mg Comprimido 

45 Levotiroxina 25 mcg Comprimido 

46 Levotiroxina 50 mcg Comprimido 

47 Levotiroxina 100 mcg Comprimido 

48 Metildopa 250 mg Comprimido 

49 Metildopa 500 mg Comprimido 

50 Metoprolol (succinato) 50 mg Comprimido 

51 Metoprolol (succinato) 25 mg Comprimido 

52 Metoprolol (succinato) 100 mg Comprimido 

53 Nifedipina 20 mg Comprimido 

54 Nifedipina Retard 20 mg Comprimido 

55 Omeprazol 20 mg Cápsula 

56 Paracetamol 500 mg Comprimido 

57 Prometazina 25 mg Comprimido 

58 Ranitidina 150 mg Comprimido 

59 Cloreto de Sódio 0,9% Solução 

(100ml) 

60 Sulfato Ferroso 109 mg (equivalente 

a 40 mg de ferro 

elementar) 

Comprimido 

61 Tiamina 300 mg Comprimido 

62 Varfarina 5 mg Comprimido 

63 Verapamil 80 mg Comprimido 
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ANEXO II 

 
INSUMOS DISPONIBILIZADOS PELO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

 

ITEM INSUMO APRESENTAÇÃO 

1 Materiais para realização de curativos - 

2 Materiais para sondagem - 

3 Fralda adulto Tam P ao XXG 

4 Fralda infantil Tam RN ao XXG 

5 Alimento em pó para nutrição oral e/ou enteral, 

hipossódico, à base de proteína de soja 

Lata 

6 Alimento em pó, para nutrição oral e/ou enteral, à 

base de proteína de soja 

Lata 

7 Alimento para nutrição enteral ou oral, 

nutricionalmente completo 

Litro 

8 Alimento para nutrição oral e/ou enteral com 

fibras 

Litro 

9 Alimento para nutrição oral e/ou enteral, 

hipercalórico 

Litro 

10 Complemento nutricional desenvolvido para 

pessoas que necessitam de maior aporte de 

vitaminas, minerais e proteínas 

Lata 

11 Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente 

completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml) e 

hiperprotéica 

Litro 

12 Dieta Líquida, oligomérica Litro 

13 Equipo para nutrição enteral Unidade 

14 Frasco de alimentação enteral Unidade 

15 L. acidophilus SD; L. rhamnosus SD; L. paracasei SD 

B. lactis SD; Frutooligossacarídeo 

Unidade 

16 Módulo de Triglicerídeos de Cadeia Média (TCM) 

enriquecido com ácidos graxos essenciais (AGE) 

Unidade 
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ANEXO III 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO AO PROGRAMA “REMÉDIO EM CASA” 

 

 

Pelo presente termo, o(a) Sr(a) ______________________________________________, 

portador(a) do Cartão Nacional do SUS nº__________________, adere ao Programa 

“Remédio em Casa”. 

 

O Programa “Remédio em Casa” é o serviço da Secretaria de Saúde do município de 

Marechal Cândido Rondon, que tem por objetivo promover a entrega de medicamentos 

de uso contínuo, em domicílio, exclusivamente aos moradores do município de Marechal 

Cândido Rondon, que atenderem aos seguintes critérios de inclusão: 

I. Possuir cadastro ativo na respectiva Unidade de Saúde, recebendo desta 

unidade somente medicamento(s) que consta(m) no Elenco do Programa 

“Remédio em Casa” e 

II. Pessoas idosas (acima de 60 anos), com diagnóstico de hipertensão 

arterial (HA) e/ou diabetes mellitus (DM) e usuárias de pelo menos um dos 

medicamentos de uso contínuo do Programa Remédio em Casa; 

III. Pessoas de qualquer idade, com dificuldade de locomoção, tais como 

portadores de necessidades especiais, acamados e domiciliados, usuárias de pelo 

menos um dos medicamentos de uso contínuo do elenco do Programa; 

 

§ 1º Serão consideradas pessoas idosas aquelas com mais de 60 (sessenta) 

anos completos na data de sua inclusão no Programa Remédio em Casa. 

 

§ 2º Serão consideradas pessoas com dificuldades de locomoção aquelas 

que apresentem pelo menos uma das seguintes condições, na data de sua inclusão 

no Programa Remédio em Casa: (a) restrição ao leito; (b) dificuldade de 

locomoção para fora do domicílio sem acompanhante (c) deficiência (PCD) que 

exija acompanhante; (d) déficit cognitivo que exija cuidador. 

 

§ 3º A inclusão de usuários neste Programa somente poderá ser feita após 

comprovação pela Equipe de Saúde da Família, com registro em prontuário, da 

observância dos critérios deste artigo e do seguinte, por meio de consulta e/ou 

visita domiciliar quando necessário; 

 

 § 4º Cabe à Equipe de Saúde da Família definir se o paciente e seus 

familiares possuem capacidade de compreensão, estrutura familiar e a orientação 

necessária para receber o remédio em domicílio, haja vista que a entrega não é 

feita por profissional de saúde, e que os entregadores não podem prestar qualquer 

orientação sobre o uso dos medicamentos. 
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§  5º A entrega dos medicamentos e/ou insumos somente será realizada 

após o cadastro e os dados do usuário serem encaminhados corretamente ao 

Centro de Dispensação do Remédio em casa, e houver disponibilidade dos 

medicamentos, dotação orçamentária e financeira para sua aquisição e 

disponibilidade logística para entrega. 

IV. Não são elegíveis para o Programa Remédio em Casa os medicamentos 

prescritos para uso ocasional (com a descrição “se necessário”); 

V. É dever do usuário a guarda dos insumos e medicamentos de acordo com 

os padrões ideais de estocagem (ao abrigo da luz, calor e umidade). 

VI. A dispensação e a entrega dos demais medicamentos que não são de 

uso contínuo, que não fazem parte do elenco do Programa Remédio em Casa, 

seguem os fluxos já estabelecidos da Secretaria Municipal de Saúde para todos os 

usuários do sistema de saúde municipal, inclusive àqueles cadastrados no 

Programa, uma vez que seguem resoluções e normativas já previstas e vigentes. 

VII. É dever do usuário a guarda dos insumos e medicamentos de acordo 

com os padrões ideais de estocagem (ao abrigo da luz, calor e umidade). 

VIII. O elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Programa 

Remédio em Casa, disponível na forma do Anexo I e II respectivamente, somente 

poderá ser alterado pelo Comitê Gestor do mesmo, com anuência da Comissão 

de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde. 

IX. O desligamento do Programa Remédio em Casa, poderá ser feito na 

Unidade Básica de Saúde, mediante preenchimento do Termo de Desligamento, 

constante no Anexo VI. 

X. A pessoa cadastrada concordar em participar do Serviço “Remédio em 

Casa”, manifestada por meio do devido preenchimento e assinatura deste Termo. 

 

Para a manutenção do cadastro no programa Remédio em Casa é necessário: 

 

I. A renovação da prescrição médica anualmente ou conforme vigência da 

prescrição médica é de responsabilidade do usuário. Para isso a pessoa 

cadastrada, seu responsável legal ou autorizado deve comparecer à respectiva 

Unidade Básica de Saúde, com a documentação necessária e em tempo hábil 

para gerar nova entrega, de forma a evitar a descontinuidade do tratamento; 

II. Em caso da não renovação da prescrição, será entregue o medicamento 

e um comunicado              interno (comunicação ativa), como consta no Anexo 

VII, o qual se dará da seguinte forma:  no mês anterior ao vencimento, será 

enviado o medicamento juntamente com o  “aviso de renovação da 

 receita”. Na próxima remessa, caso não tenha apresentado a nova receita, 

 será    enviado mais  uma entrega. Após este período, caso o usuário não 

tenha  apresentado a nova  prescrição, este será automaticamente 
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desligado do programa; 

III. A manutenção dos dados (Cartão Nacional de Saúde, endereço, 

telefone) da pessoa cadastrada devidamente atualizados no sistema IPM, o qual 

deverá ser realizado na Unidade Básica de Saúde ou Estratégia Saúde da Família 

do bairro a que pertence o usuário; 

 IV. A presença da pessoa cadastrada, do seu representante legal ou de 

pessoa autorizada no endereço de entrega do medicamento indicado à farmácia; 

 V. Em caso de alteração de endereço, é dever do usuário comunicar a 

Unidade Básica de Saúde, para que o mesmo seja atualizado; 

VI. A atualização da prescrição médica, em caso de alteração do 

tratamento, é de responsabilidade do usuário e/ou responsável, o qual deverá 

dirigir-se a Unidade Básica, para retirada do medicamento que foi acrescido, 

momento em que o profissional que o atendeu deverá fazer cópia da prescrição 

atualizada e separar para envio à equipe do programa Remédio em Casa; 

VII. É dever do usuário informar à equipe e o médico da sua Unidade de 

Saúde sobre qualquer intercorrência na sua saúde ou fato novo relacionado ao seu 

tratamento; 

 
São critérios de desligamento do programa Remédio em Casa: 

 

I. Alteração do tratamento do usuário, com a inclusão de medicamento(s) 

e insumos não relacionado(s) no Elenco do programa Remédio em Casa – Anexo I 

e II, ou com a suspensão de todos os medicamentos prescritos e relacionados no 

referido Anexo; 

II. Não comunicação da alteração de endereço de entrega na Unidade de 

Saúde; 

III. Três tentativas consecutivas de entrega, sem alguém autorizado para 

receber o medicamento no endereço de entrega informado à farmácia; 

IV. Falecimento da pessoa cadastrada no serviço; 

V. Prestação de informações falsas e/ou o descumprimento do estabelecido 

neste Termo. 

VI. A não renovação da prescrição médica junto ao programa Remédio em 

Casa, após o vencimento da mesma. 

VII. Em caso da não renovação da prescrição, será entregue o 

medicamento e um  comunicado interno (comunicação ativa), como consta no 

Anexo VII, o qual se dará da  seguinte forma: no mês anterior ao vencimento, 

será enviado o medicamento juntamente  com o “aviso de renovação da 

receita”. Na próxima remessa, caso não tenha  apresentado a nova receita, será 

enviado mais uma entrega. Após este período, caso o  usuário não tenha 

apresentado a nova prescrição, este será automaticamente desligado do 
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programa; 

VIII. A equipe do programa Remédio em Casa deverá realizar anotação 

referente ao cadastro de desligamento, registrando o nome completo e data do 

desligamento. 

 

O desligamento da pessoa cadastrada no programa Remédio em Casa não resulta na 

suspensão do fornecimento de sua medicação diretamente nas Farmácias do Município, 

exceto nos casos de falecimento; cadastro inativo; não renovação da solicitação de 

medicamentos. 

 

Em caso de interrupção do serviço de entrega em casa, a pessoa cadastrada será 

previamente contatada pela equipe da Farmácia para que possa retirar seus 

medicamentos diretamente na Farmácia central ou na Unidade Básica do seu bairro. 

 
Aceito participar do Programa “Remédio em Casa” e autorizo a Farmácia do município a 
entregar meu(s) medicamento(s) no endereço de entrega por mim informado: 

 

 

 Marechal Cândido Rondon, _____ de ________________de 2020. 

 

 

___________________________ Usuário ou responsável legal 
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ANEXO IV 

 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS DE USO 

CONTÍNUO. 

 

USUÁRIO 

Nome: 

Sexo: 

Endereço: 

  

Bairro: CEP: 

Tel: Cel: 

R.G: CPF: 

CNS: Data de Nascimento: 

CURADOR, PROCURADOR OU RESPONSÁVEL LEGAL (Titular I) 

Nome: 

Sexo:                                                                       CPF: 

Endereço: 

Telefone: 

CURADOR, PROCURADOR OU RESPONSÁVEL LEGAL (Titular II) 

Nome: 

Sexo:                                                                      CPF: 

Endereço: 

Telefone: 

 

(Preencher obrigatoriamente em letras de forma) 

 

Solicita auxílio de entrega domiciliar de insumos e medicamentos de uso contínuo de acordo 

com o Decreto nº …….........../2020. 

 

 

Marechal Cândido Rondon, .......de ........................de 20....... 

 

 

Assinatura do Usuário: 

 

 

Assinatura do Curador, Procurador ou Responsável Legal: 

 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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ANEXO V 

 
RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO EM CASA 

 

MEDICAMENTO/INSUMO POSOLOGIA QUANTIDADE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

       

Recebi em _______de________________________de 20______ as quantidades relacionadas, acima, 

dos medicamentos e insumos listados: 

 

 

Nome legível: 

 

 

Assinatura: 
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ANEXO VI 

 
TERMO DE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

 

 

Beneficiário (a): 

 

Endereço: 

 

 

 

Eu ….........................................................., inscrito (a) no CPF ….................................... residente e 

domiciliado (a) no município de Marechal Cândido Rondon, relacionado (a) como 

beneficiado (a) pelo Programa Remédio em Casa, venho através deste Termo de 

Desligamento, expressar minha decisão voluntária de desistir dos benefícios deste Programa. 

 

Esclareço ter ciência de que esta decisão implica na minha exclusão do quadro de 

beneficiados deste programa. 

 

 

 

 

Marechal Cândido Rondon em, …......….…............................................. 

 

Declaro estar ciente da decisão acima tomada. 

 

 

Beneficiário (a): 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mcr.pr.gov.br/
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ANEXO VII 

 
 

COMUNICADO PARA RENOVAÇÃO DA RECEITA MÉDICA 
 
 
 

AVISO! 
 

 

A EQUIPE DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA, VEM POR MEIO DESTE, COMUNICAR 

A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA RECEITA MÉDICA, A QUAL DEVERÁ SER 

RENOVADA  ATÉ O DIA__/__/_____.  

 

A NÃO RENOVAÇÃO ACARRETARÁ NA EXCLUSÃO DO PROGRAMA. 

 

 

 

 Marechal Cândido Rondon, ______ de ____________________de 2020. 
 
 
 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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DECRETO nº 105/2020, DE 08 DE ABRIL DE 2020. 
 

 
DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON E DEFINE REGRAS SOBRE O 
FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES E 
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTITUINDO 
DISTANCIAMENTO SOCIAL SELETIVO (DSS), BEM COMO 
ESTABELECE REGRAS E MEDIDAS PARA O 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM SAUDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 
DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

 

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 59, inciso IV, no art. 75, inciso 

I, alínea o, no art. 130, incisos I e VI, todos da Lei Orgância do Município e nos arts. 5º, inciso XXI, 

24, inciso XII, 30, inciso I e 196, todos da Constituição Federal, 1.228, § 3º, do Código Civil e art. 

15, inciso III, da Lei nº 8.080/90 

considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação, na forma do art. 196, da Constituição da República; 

considerando que a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e disciplina, no art. 15, inciso XIII, que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para atendimento de necessidades coletivas, 

urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública 

ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa 

correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, 

sendo-lhes assegurada justa indenização; 

considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que 

promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª 

Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde; 

considerando a Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001,que dispõe 

sobre a organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços de 

saúde no âmbito do Estado do Paraná; 

considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro 

de 2020, de que o surto do novo coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII); 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério 

da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov) ; 

considerando que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de 

Saúde caracterizou o COVID-19 como pandemia; 

considerando, a Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, 

a qual declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

coronavírus (covid-19); 

considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, em fevereiro de 2020; 

considerando o Plano de Contingência – Novo Coronavírus (2019-nCoV) do 

Paraná; 

considerando o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria Municipal de Saúde e homologado pelo 

Decreto nº 078/2020, de 20 de março de 2020; 

considerando os Decretos Federais nº 10.282, de 20 de março de 2020 e nº 10.292, 

de 25 de março de 2020, que regulamentam a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

considerando o Decreto Estadual nº 4.230, dispondo sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus - COVID-19;  

considerando o Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, com inclusão 

de normas fixadas pelo Decreto Estadual nº 4.318, de 22 de março de 2020 e pelo Decreto 

Estadual nº 4.388, de 30 de março de 2020, dispondo sobre as medidas para a iniciativa privada 

acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância decorrente da 

COVID-19; 

considerando que são atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, consoante 

art. 130, inciso I, da Lei Orgânica Municipal; 

considerando que ao Município compete executar a política de insumo e 

equipamentos para a saúde, nos termos do art. 130, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal; 

considerando que, no caso de iminente perigo público, a autoridade 

competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização 

ulterior, se houver dano, nos moldes tipificados pelo art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal; 

considerando que o art. 1.228, § 3º, do Código Civil, disciplina que o proprietário 

pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública 

ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente; 

considerando que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, inciso II, da Constituição 

Federal) e que ao Município compete legislar concorrentemente sobre  a proteção e defesa 

da saúde, nos termos do art. 24, inciso XII, da Constituição Federal; 

considerando que o Município reger-se-á por Lei Orgânica (art. 29, caput, da 

Constituição Federal) e que ao Município compete legislar sobre assuntos de interesse local e 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, nos termos do art. 30, incisos I e 
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II, da Constituição Federal; 

considerando que a Constituição Federal preconiza, em sue art. 170, que  a 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social; 

considerando que a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do 

Ministério da Saúde, que dispôs sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), disciplina, em seu art. 11, que as condições para a realização das medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública estão previstas no Boletim Epidemiológico e 

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

considerando que, de acordo com o IBGE 

(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/marechal-candido-rondon/panorama), a população 

estimada em 2019, no Município de Marechal Cândido Rondon, fosse de 52.944 habitantes e 

que os integrantes do COE – Centro de Operações de Emergências, de Marechal Cândido 

Rondon, instituído pelo Decreto nº 077/2020, de 20 de março de 2020, em reunião realizada no 

dia 07 de abril de 2020, deliberaram sobre as medidas de contingência a serem adotadas no 

âmbito do território do Município de Marechal Cândido Rondon, para permitir o retorno 

gradual às atividades laborais com segurança; 

considerando a Resolução nº 338/2020, da Secretaria de Saúde do Estado do 

Paraná, que regulamenta o disposto nos arts. 1º, 2º, 3º, 10, 13 e 15, do Decreto Estadual nº 4.230, 

de 16 de março de 2020, para implementar medidas de enfrentamento da emergência em 

saúde pública de importância nacional e internacional decorrentes do Coronavírus – COVID-

19; 

considerando que o Boletim Epidemiológico nº 07, do Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em 

Saúde, publicado no dia 06 de abril de 2020 

(https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-Especial-do-

COE-Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf), dispõe que os Municípios, Distrito Federal e 

Estados que implementaram medidas de Distancialmento Social Ampliado (DSA), onde o 

número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade 

instalada existente antes da pandemia, devem iniciar a transição para Distanciamento Social 

Seletivo (DSS), permitindo o retorno gradual às atividades laborais com segurança; 

considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço 

conjunto entre Poder Público e a inicativa privada na gestão e adoção das medidas 

necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública e, por fim, 

considerando que além das medidas tendentes à proteção da saúde da 

população, o Poder Público não pode se distanciar da prudência no regular funcionamento 

dos estabelecimentos industriais, comercias e de serviços, a fim de evitar o colapso econômico 

da sociedade rondonense, sempre buscando a mobilização pública visando ao 

acautelamento para evitar o contágio e a transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), 

 

 
D E C R E T A 
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Art. 1º Fica mantida a declaração, no âmbito do Município de Marechal 

Cândido Rondon, de situação de emergência em saúde pública, constante do art. 1º, do 

Decreto Municipal nº 081/2020, de 23 de março de 2020, em decorrência da pandemia de 

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial 

de Saúde. 

 

 

Art. 2º Prevalecem, no âmbito do Município de Marechal Cândido Rondon, as 

medidas estabelecidas no art. 2º, do Decreto Municipal nº 081/2020, de 23 de março de 2020, 

para enfrentamento de emergência de saúde pública em decorrência da Infecção Humana 

pelo COVID-19, quais sejam: 

I - limitar a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias 

entre contatos próximos e profissionais de saúde, prevenindo eventos de amplificação de 

transmissão; 

II - identificar, isolar e cuidar dos pacientes, precocemente, fornecendo 

atendimento adequado às pessoas infectadas; 

III - comunicar informações críticas sobre riscos e eventos à sociedade e 

combater a desinformação; 

IV - organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado 

atendimento da população na rede de saúde. 

 

 

Art. 3º Fica autorizada, se necessário e desde que devidamente fundamentada 

pela autoridade, a requisição administrativa de bens, móveis ou imóveis e serviços de pessoas 

naturais e jurídicas, assegurado o pagamento posterior de indenização justa e envolverá 

especialmente: 

I - propriedades privadas, independente de celebração de contratos 

administrativos; 

II - profissionais de saúde, hipótese em que não acarretará na formação de 

vínculo estatutário ou empregatício com a Administração Pública Municipal; 

III - materiais, equipamentos, bens, utensílio, insumos ou congêneres. 

 

 

Art. 4º No território do Município de Marechal Cândido Rondon, deve, 

obrigatoriamente, ser observada a prática do distanciamento social, como forma de evitar a 

transmissão comunitária da COVID-19 e com o objetivo de proporcionar o achatamento da 

curva de proliferação do vírus. 

 

 

Art. 5º Buscando assegurar o resguardo pessoal daqueles relacionados nos incisos 

deste dispositivo, devem, obrigatoriamente, permanecer em suas residências, ressalvadas 

situações excepcionais que demandem extrema necessidade: 

I - pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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II - crianças (0 a 12 anos); 

III - imunossuprimidos, independentemente, da idade;  

IV - portadores de doença respiratória crônica (asma em uso de corticóide 

inalatório ou sistêmico (moderada ou grave), doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC, 

bronquiectasia, fibrose cística, doenças intersticiais do pulmão, displasia broncopulmonar, 

hipertensão arterial pulmonar e crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade); 

V - portadores de doença cardíaca crônica: doença cardíaca congênita, 

hipertensão arterial de difícil controle, de estágios 3 e 4, fibrilação atrial crônica, doença 

cardíaca isquêmica e insuficiência cardíaca; 

VI - portadores de doença renal crônica: doença renal nos estágios 3, 4 e 5, 

síndrome nefrótica e paciente em diálise; 

VII - portadores de doença infecciosa e/ou infectocontagiosa: tuberculose ativa, 

hanseníase; 

VIII - portadores de doença nefrológica: hepatopatia grave, nefropatia grave; 

IX - gestantes de risco e puérperas. 

 

 

Art. 6º Fica estabelecido, em todo o território do Município, a necessidade de uso 

massivo de máscaras, em especial por pessoas assintomáticas, com o fim de evitar a 

transmissão comunitária da COVID-19. 

 

§ 1º  Será obrigatório o uso de máscaras: 

I - na utilização de táxis ou em transporte compartilhado de passageiros; 

II - para acesso aos estabelecimentos comerciais, independentemente de que 

seja ou não considerado como de atividades essenciais; 

III - para o desempenho das atividades em repartições públicas e privadas; 

 

§ 2º Poderão ser utilizadas máscaras de pano, confeccionadas manualmente, 

de acordo com as orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, no endereço 

eletrônico https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-

podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus.  

 

 

Art. 7º Fica homologado o Plano de Contingência dos prestadores de serviço e 

das atividades consideradas não essenciais, constante do Anexo I, parte integrante deste 

Decreto. 

 

 

Art. 8º As atividades consideradas essenciais, assim entendidas, aquelas 

elencadas nos Decretos Federais nº 10.282, de 20 de março de 2020 e nº 10.292, de 25 de março 

de 2020 no Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, com inclusão de normas fixadas 

pelo Decreto Estadual nº 4.318, de 22 de março de 2020 e pelo Decreto Estadual nº 4.388, de 

30 de março de 2020, listadas no Anexo II, podem permanecer em atividade. 

 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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§ 1º É responsabilidade das pessoas jurídicas e das pessoas físicas que exercem 

atividades consideradas essenciais: 

I - fornecer máscaras de tecido/cirúrgica e álcool etílico sanitizante em gel 70% 

(setenta por cento) para todos os funcionários, em até 03 (três) dias, a contar da publicação 

deste decreto; 

II - disponibilizar responsáveis na entrada do estabelecimento e nas suas 

dependências para orientar e auxiliar no procedimento de higienização das mãos, (ofertar pia 

de lavagem de mãos com sabão líquido, água e papel toalha ou álcool etílico sanitizante em 

gel 70%) para todos os clientes ao acessarem as lojas e os guichês/caixas; 

III - controlar a lotação: 

a) de 01 (uma) pessoa a cada 03 (três) metros quadrados do estabelecimento, 

considerando o número de funcionários e clientes;  

b) organizar filas com distanciamento de 02 (dois) metros entre as pessoas; 

c) controlar o acesso de entrada; 

d) controlar o acesso de apenas 01 (um) representante por família (mercados, 

supermercados e farmácias); 

e) manter a quantidade máxima de 10 (dez) pessoas por guichê/caixa em 

funcionamento e distanciamento mínimo de 2 metros pessoa a pessoa; 

IV - adotar, sempre que possível, práticas de vendas por agendamento e/ou 

aplicativos para entregas a domicílio (delivery); 

V – manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos, obrigando-se 

a adotar as medidas de controle sanitário exigidas no art. 26, deste decreto. 

 

§ 2º As pessoas físicas e as pessoas jurídicas que exercem atividades essenciais 

deverão adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos colaboradores/empregados, 

conforme planilha constante no Anexo III. 

 

 

Art. 9º As pessoas físicas e/ou jurídicas, cuja atividades não sejam consideradas 

como essenciais, poderão retomar suas atividades de atendimento ao público, a partir do dia 

09 de abril de 2020, mediante o cumprimento das seguintes regras: 

I - fornecer álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta por cento) e máscaras 

para todos funcionários; 

II - dispor barreiras, física ou humana, na entrada de cada estabelecimento, para 

controle de ingresso e redução de fluxo de pessoas no interior dos estabelecimentos; 

III -  disponibilizar, a todos os clientes, tanto na entrada, como nos caixas dos 

estabelecimentos, álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta por cento); 

IV - afixar orientações sobre a importância de lavagem das mãos e/ou do uso de 

álcool, em local visível e de fácil identificação; 

V - controlar a lotação do estabelecimento, permitindo a presença de 01 (uma) 

pessoa a cada 3 (três) metros quadrados, considerando o número de funcionários e clientes; 

VI - manter os sanitários constantemente higienizados e dispor de locais para 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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higienização das mãos, com sabonete líquido, papel toalha e lixeiras com acionamento por 

pedal; 

VII - o horário de atendimento deverá iniciar às 09h (nove horas), podendo se 

estender até às 17h (dezessete horas), independentemente da autorização constante em 

alvará, respeitando as normativas do Ministério do Trabalho, quanto ao intervalo interjornada; 

VIII - definir escalas para os funcionários, revezamento de turnos e alterações de 

jornada, visando reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores; 

IX - deverão adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos 

colaboradores, conforme planilha constante no Anexo III; 

X - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos, obrigando-se 

a adotar as medidas de controle sanitário exigidas no art. 26, deste decreto; 

XI - divulgar, nos ambientes de trabalho, as formas de prevenção da doença, 

sinais e sintomas e quando a pessoa deve procurar os serviços de saúde, cujas informações 

estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha. 

 

§ 1º O não cumprimento das medidas acima acarretará o fechamento 

compulsório do estabelecimento. 

 

§ 2º Fica permitido, ao comércio em geral, operar através do sistema de entrega 

a domicilio (delivery), sendo imprescindível, a adoção de medidas de prevenção de 

enfrentamento a COVID-19. 

 

 

Art. 10. Os restaurantes e lanchonetes, ainda que localizados em rodovias, 

poderão prestar atendimento ao público no local, somente para o almoço, cumprindo, 

obrigatoriamente, com os seguintes requisitos, sob pena de fechamento compulsório: 

I - lotação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local; 

II – exigência de redução do número de mesas e de aumento do espaçamento 

entre elas; 

III - na utilização do sistema de buffet (self service), adotar medidas para evitar 

filas, com disposição dos talheres em embalagens plásticas; 

IV - fornecimento de máscaras e álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta 

por cento) para todos os colaboradores; 

V - uso, pelos funcionários, de tocas e máscaras no manuseio de alimentos e 

utensílios; 

VI - fornecimento de álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta por cento) 

para todos os usuários na entrada e nos caixas; 

VII – higienização redobrada em copos, pratos e talheres, inclusive com a 

utilização de álcool sanitizante a 70% (setenta por cento); 

VIII – os empregados que manipularem itens sujos, como restos de alimentos 

sempre deverão fazer uso de luvas; 

IX - as pias devem dispor de detergentes e papel toalha; 

http://www.mcr.pr.gov.br/
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha
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X - os sanitários devem ser constantemente higienizados e dispor de sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras com acionamento por pedal s; 

XI - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos, obrigando-se 

a adotar as medidas de controle sanitário exigidas no art. 26, deste decreto. 

 

 

Art. 11. No horário noturno, os restaurantes, pizzarias, food trucks e 

estabelecimentos congêneres, poderão prestar atendimento somente mediante retirada no 

local, tele entrega, delivery ou forma similar, com funcionamento limitado até às 23 horas e 

deverão, naquilo que couber, adotar as mesmas medidas sanitárias elencadas nos arts. 10 e 

26, deste decreto. 

 

 

Art. 12. As padarias, panificadoras e confeitarias, poderão funcionar, inclusive 

aos domingos e feriados, mediante a observância das seguintes regras: 

I - não poderão dispor mesas e cadeiras ou fornecer produtos para consumo no 

local do estabelecimento, isolando as mesas com fita zebrada; 

II - todos os funcionários deverão fazer uso de tocas e máscaras; 

III - fornecimento de álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta por cento) para 

todos os usuários na entrada e nos caixas; 

IV - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos, obrigando-se 

a adotar as medidas de controle sanitário exigidas no art. 26, deste decreto. 

 

 

Art. 13.- Os supermercados, mercados e peixarias, deverão adotar as seguintes 

medidas:  

I - funcionar com número reduzido de clientes no interior do estabelecimento, no 

máximo com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de lotação; 

II - não permitir a venda de mercadorias em quantidade superior à normal, a fim 

de evitar o desabastecimento; 

III - adotar medidas para evitar a aglomeração e a aproximação dos clientes, 

bem como demais procedimentos já recomendados pelos órgãos de saúde; 

IV – cumprir as medidas de controle sanitário exigidas no art. 25, deste decreto. 

 

 

Art. 14. As sorveterias poderão prestar atendimento somente na modalidade de 

retirada no local e com funcionamento limitado até às 19 horas. 

 

 

Art. 15. Com o intuito de evitar a aglomeração de pessoas e visando impedir a 

transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), fica expressamente proibido, por tempo 

indeterminado, o consumo de produtos no interior ou nas proximidades das lojas de 

conveniência, inclusive aquelas localizadas junto aos postos de combustível, nos distribuidores 

de águas e/ou de bebidas, sendo vedada a disposição de mesas e cadeiras nestes locais. 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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Art. 16. As feiras de produtores poderão exercer suas atividades, desde que 

observada a adoção das medidas de controle sanitário exigidas nos arts. 12 e 26, deste 

decreto. 

 

Parágrafo único. Fica vedado, aos consumidores, a manipulação dos produtos 

adquiridos, devendo, os feirantes, procederem as devidas orientações. 

 

 

Art. 17. As academias de ginástica, de musculação, de natação, de artes 

marciais, os estúdios de pilates, de yoga e similares, deverão restringir em 50% (cinquenta por 

cento) a capacidade de atendimento e adotar, no que for cabível, as mesmas medidas de 

controle sanitário exigidas às atividades consideradas não essenciais e aquelas dispostas no 

art. 26. 

 

 

Art. 18. Fica proibido, por tempo indeterminado, o funcionamento de bares, 

casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e/ou estabelecimentos congêneres, casas 

de eventos, clubes, associações recreativas, playgrounds, salões de festas, piscinas e afins. 

 

 

Art. 19. O comércio de ambulantes, no Município, fica terminantemente proibido, 

por tempo indeterminado. 

 

 

Art. 20. Os consultórios médicos, as clínicas e os consultórios odontológicos, as 

clínicas de fisioterapia, os salões de beleza, os centros de estética, as barbearias, os estúdios 

de tatuagem e/ou piercing e todos os demais locais que atuam em atividades congêneres, 

atreladas a contato humano, deverão adotar medidas de prévio agendamento, com restrição 

de atendimento de 01 (um) indivíduo para cada profissional, além de evitar que haja fluxo de 

contato nas salas de espera, exigindo-se, ainda, a implementação de medidas de prevenção 

e controle de infecção, com o intuito de evitar, ao máximo, qualquer risco de transmissão 

comunitária do COVID-19, dada a alta probabilidade de sua disseminação no exercício destas 

atividades. 

 

 

Art. 21. As instituições financeiras e casas lotéricas, poderão realizar atendimentos 

presenciais, devendo, neste caso, adotar medidas emergenciais de higienização em todos os 

equipamentos utilizados e compartilhados pelos cidadãos, mantendo ambientes arejados e 

estabelecendo formas de controle no distanciamento entre pessoas, bem como a fixação de 

cartazes que promovam orientações básicas quanto aos cuidados de prevenção e higiene. 

 

Parágrafo único. Na eventualidade de serem adotados atendimentos 

presenciais, nos estabelecimentos referidos no caput, fica estabelecido o dia 09 de abril de 

2020 para o envio, por meio do endereço eletrônico do Departamento de Vigilância Sanitária 

do Município de Marechal Cândido Rondon (visa@mcr.pr.gov.br), o plano interno de controle 

e prevenção ao COVID-19. 

 

http://www.mcr.pr.gov.br/
mailto:visa@mcr.pr.gov.br
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Art. 22. Os escritórios de contabilidade, dada a necessidade de atendimento às 

pessoas físicas e jurídicas, como emissão de folhas de pagamento e demais atividades 

correlatas, poderão promover trabalho interno, observando distanciamento mínimo, humano 

a humano, de dois metros, com obrigatoriedade de adoção das mesmas medidas de controle 

sanitário exigidas às atividades consideradas essenciais e não essenciais e aquelas referidas no 

art. 26. 

 

 

Art. 23. Os escritórios de advocacia, em razão da recomendação estabelecida 

pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná (https://www.oabpr.org.br/oab-

parana-recomenda-home-office-aos-advogados/), deverão adotar, preferencialmente, 

sistema de trabalho em “home office”, uma vez que a atividade do advogado possibilita sua 

execução de maneira remota, sem comprometimento da sua qualidade e eficiência ou na 

eventualidade de se optar pelo atendimento presencial, deverão adotar medidas de prévio 

agendamento, com restrição de atendimento de 01 (um) indivíduo para cada profissional, 

observando distanciamento mínimo, humano a humano, de dois metros, além de evitar que 

haja fluxo de contato nas salas de espera, com a adoção das mesmas medidas de controle 

sanitário exigidas às atividades consideradas não essenciais e aquelas referidas no art. 26. 

 

 

Art. 24. Os cartórios e tabelionatos e a empresa brasileira de correios e telégrafos, 

devem seguir as normatizações baixadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

e/ou pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Governo Federal, respectivamente. 

 

 

Art. 25. Os hotéis e motéis deverão restringir em 50% (cinquenta por cento) sua 

capacidade de hóspedes, adotando, obrigatoriamente, as mesmas medidas de controle 

sanitário exigidas às atividades consideradas não essenciais (art. 9º), no que for cabível. 

 

 

Art. 26. Na entrada dos estabelecimentos cujo funcionamento não tenha sido 

proibido por este decreto, independentemente do ramo de atividade, deverão ser dispostos 

tapetes sanitizantes, para a desinfecção de calçados com hipoclorito de sódio (água 

sanitária), com troca a cada 02 (duas) horas além de se exigir medidas de manutenção de 

ambiente ventilado e intensificação dos procedimentos de limpeza e desinfecção de 

superfícies fixas, áreas comuns e estruturas que são frequentemente manipuladas (balcões, 

mesas, poltronas/cadeiras, portas giratórias e de vidro, caixas eletrônicos, catraca, cartão de 

visitante, ponto eletrônico, máquinas de cartão de crédito/débito, maçanetas, torneiras, 

porta-papel toalha, dispenser de sabão líquido/álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta 

por cento), corrimões, painéis de elevadores, telefones, equipamentos) e demais artigos e 

equipamentos que possam ser de uso compartilhado e/ou coletivo. 

 

 

Art. 27. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus – COVID-19 

e da doença por ele causada e, consequentemente, proteger a saúde e a vida da 

população, fica determinado, no âmbito do Município de Marechal Cândido Rondon, a 

adoção das seguintes ações: 

http://www.mcr.pr.gov.br/
https://www.oabpr.org.br/oab-parana-recomenda-home-office-aos-advogados/
https://www.oabpr.org.br/oab-parana-recomenda-home-office-aos-advogados/
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I - isolamento domiciliar de 07 (sete) dias, para todas as pessoas que retornaram 

de viagens, nacionais ou do exterior, mesmo que não apresentem sintomas de COVID-19, 

devendo o cidadão avisar a secretaria de saúde através do serviço de CALL Center , no 

número (45) 99152- 1700 ou (45) 99113-9532 com atendimento das 07:00 às 19:00 de segunda-

feira à domingo; 

II - isolamento domiciliar de 14 (quatorze) dias, para todas as pessoas que 

retornaram de viagens, nacionais ou internacionais e que apresentam febre ou um dos 

seguintes sintomas respiratórios: tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade de respirar, 

devendo o cidadão avisar a secretaria de saúde através do serviço de CALL Center , no 

número (45) 99152- 1700 ou (45) 99113-9532 com atendimento das 07:00 às 19:00 de segunda-

feira à domingo. 

 

 

Art. 28. Os funerais não poderão ter duração maior de 04 (quatro) horas e 

deverão ter limitação máxima de 10 (dez) pessoas no ambiente, nos moldes recomendados 

pelo Ministério da Saúde, somente com a presença de familiares diretos e amigos próximos, 

podendo se dar de forma alternada. 

 

§ 1º Durante os funerais deverão ser disponibilizados álcool etípico gel 

antisséptico a 70% ou ponto de higienização das mãos dos presentes. 

 

§ 2º Recomenda-se seja respeitado distanciamento mínimo, entre os indivíduos, 

de pelo menos dois metros pessoa a pessoa e que se evitem cumprimentos com apertos de 

mãos, beijos no rosto e abraços. 

 

§ 3º Durante os funerais não poderão ser disponibilizados, aos presentes, cuias de 

chimarrão, tererê ou de quaisquer objetos que possam oferecer risco de transmissão 

comunitária do COVID-19. 

 

 

Art. 29. A realização de eventos, shows e demais atividades públicas 

governamentais ou privadas no Município, sejam artísticas, esportivas, culturais, sociais ou 

científicas e congêneres, estão suspensas, por prazo indeterminado. 

 

§ 1º Incluem-se nas atividades suspensas por este decreto: 

I - competições desportivas, atividades de treinamento e programações da 

Secretaria Municipal de Esportes, 

II - festas gastronômicas, familiares ou de qualquer natureza; 

III - atendimentos na biblioteca pública e no Museu municipal; 

IV - escolas de Arte; 

V - atividades coletivas com idosos nas mais diversas áreas no serviço público 

municipal e os encontros semanais dos clubes de idosos do Município, assim como dos Clubes 

de Mães e dos Clubes de Damas. 

VI - eventos que demandem de licenciamento do poder público; 

VII - as atividades no Parque Ecológico Rodolfo Rieger, nas quadras desportivas 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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e em todos os parques infantis, bem como o acesso ao Parque de Lazer Anita Wanderer: 

VIII – audiências nas sindicâncias e em processos administrativos; 

IX - as sessões presenciais de procedimentos licitatórios, ressalvadas aquelas 

consideradas inadiáveis; 

X - as audiências no PROCON; 

XI - transporte sanitário para fora do município, em casos de atendimentos 

eletivos; 

XII - tratamentos fisioterápicos nos pacientes com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos e/ou para aqueles que fazem parte do grupo de risco para coronavírus. 

 

§ 2º Excluem-se destas medidas: 

I - as atividades religiosas de qualquer natureza, dada sua essencialidade, 

reconhecida pelo Decreto Federal nº 10.292/2020, que, porém, deverão obedecer as 

determinações da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde, nos moldes do art. 

9º, inciso XXXVIII, do Decreto Estadual nº 4.388, de 30 de março de 2020, lhes sendo obrigatório 

observar a ordem de redução de capacidade de lotação para 40% (quarenta por cento), 

com a exigência de disponibilização de locais providos com água corrente, sabonete líquido, 

toalhas descartáveis e lixeiras com pedal ou de álcool gel antisséptico a 70%, a fim de que os 

frequentadores possam fazer a assepsia das mãos, bem como que sejam afixadas orientações 

sobre a importância da higienização das mãos, em local visível e de fácil visualização, 

impondo-se, por fim, que o momento de congregação não tenha duração superior a 45 

(quarenta e cinco) minutos; 

II - os atendimentos fisioterápicos realizados em domicílio. 

 

Art. 30. Os órgãos licenciadores municipais suspenderão a emissão de licenças 

para a realização de qualquer espécie de evento, por prazo indeterminado. 

 

 

Art. 31. As atividades coletivas vinculadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), ao 

Centro de Atendimento a Família (CAF) e ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), assim 

como as reuniões da Estratégia Saúde da Família e os treinamentos não emergenciais nas 

Unidades de Saúde, permanecem suspensos, por tempo indeterminado. 

 

 

Art. 32. As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) deverão 

restringir as visitas, prevenindo, dessa forma, transmissão ao grupo de maior vulnerabilidade, 

disponibilizando, diariamente, informações dos abrigados, através de contatos telefônicos 

com familiares, a respeito das condições de saúde e condições gerais dos idosos, além de 

oportunizar, aos internos, meios de contatos com os familiares, através de telefonemas, vídeo-

chamadas ou outras formas similares e atender às orientações da Organização Mundial de 

Saúde e da Recomendação Administrativa lhes enviada pela 1ª Promotoria de Justiça de 

Marechal Cândido Rondon. 

 

 

Art. 33. Durante o período em que permanecer caracterizada a situação de 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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pandemia do COVID-19, a Secretaria Municipal de Saúde avaliará, individualmente, as 

questões relacionadas ao transporte de urgência e de emergência, para o tratamento de alta 

complexidade e para a realização de hemodiálise. 

 

 

Art. 34. Os agendamentos de exames e consultas de pacientes, inclusive da 

ortopedia, nas Unidades de Saúde - UBS’s/Estratégia Saúde da Família –ESF’s, tanto na sede, 

quanto interior do Município, bem como de todas as cirurgias eletivas 

(ginecologia/vasectomias/pequenas cirurgias) no Hospital Dr. Cruzatti, permanecem 

suspensas, por tempo indeterminado. 

 

Parágrafo único. Ficam excepcionadas as situações envolvendo casos de 

urgência e emergência, gestantes, hipertensos, diabéticos, os atendimentos psiquiátricos, os 

atendimentos na Clínica da Mulher, os casos em que houver suspeita de dengue, de infecção 

pelo COVID-19, bem como os atendimentos de livre demanda da atenção básica em que o 

acolhimento habitualmente classifica como atendimento necessário do dia. 

 

 

Art. 35. O monitoramento e acompanhamento de grupos prioritários (gestantes 

de risco habitual, intermediário e alto risco, hipertensos, diabéticos, entre outros), bem como 

atendimentos essenciais, tais como vacinação, devem ser mantidos, observando-se controle 

de fluxo nos locais de atendimento, para evitar aglomeração de pessoas, bem como os 

atendimentos de livre demanda da atenção básica em que o acolhimento habitualmente 

classifica como atendimento necessário do dia. 

 

 

Art. 36. Os tratamentos odontológicos eletivos promovidos pelas equipes de 

saúde bucal, nas Unidades Básicas de Saúde, devem permanecer suspensos, por prazo 

indeterminado, ressalvado os procedimentos de urgência e emergência. 

 

Parágrafo único. Quando for comprovada a necessidade de realização de 

procedimento de urgência e emergência, em pacientes sintomáticos, o atendimento deverá 

ser realizado com as devidas medidas de biossegurança e uso de máscara N95. 

 

 

Art. 37. Os receituários de medicamentos do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF) sujeitos a controle especial, previstos na Portaria MS nº 344, de 

12 de maio de 1998, terão a validade de 90 dias, a partir da data de emissão, para tratamento 

de até 90 dias, em atenção ao disposto no art. 27, da Resolução SESA nº 338/2020, de 20 de 

março de 2020. 

 

 

Art. 38. As visitas para pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Cruzatti, 

bem como na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Edgar Netzel, ficam suspensas, por prazo 

indeterminado, salvo o direito de acompanhamento, cuja troca deve ocorrer nos seguintes 

horários: 

I - Manhã, entre 07 e 08 horas; 

II - Tarde, entre 12:30 e 13:30 horas; 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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III - Noite, entre 18 e 20 horas. 

 

 

Art. 39. O Projeto Piloto - Programa Remédio em Casa, continuará promovendo 

entregas de medicamentos pertencentes à RENAME e à REMUME, nas hipóteses de definição 

de casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19. 

 

 

Art. 40. Permanece a medida de disposição de parte da Equipe Multiprofissional 

de Atenção Domiciliar – EMAD, para atendimento ambulatorial dos casos suspeitos 

respiratórios, em local a ser designado para este tipo de atendimento, bem como à prestação 

de suporte à atenção primária e à vigilância epidemiológica no atendimento aos pacientes 

estáveis e em isolamento domiciliar, que necessitem de acompanhamento e monitoramento 

até a confirmação ou exclusão dos casos. 

 

 

Art. 41. A Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município deverá, 

dentro da viabilidade técnica e operacional e impedindo prejuízo administrativo, conceder o 

regime de trabalho remoto, escalas diferenciadas de trabalho ou adoção de horários 

alternativos nas repartições públicas, salvo aquelas atreladas à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

§ 1º Os atendimentos à população deverão, preferencialmente, ser realizados 

por meio telefônico, por e-mail ou aplicativos de mensagens, ressalvadas as hipóteses de 

inevitabilidade do atendimento na forma presencial, que, então, deverá ocorrer de forma 

individualizada, com exigência de observância, pelos servidores, das orientações do Ministério 

da Saúde "tem dúvidas sobre o Corona Vírus", disponível no endereço eletrônico 

http://coronavirus.saude.gov.br. 

 

§ 2º Os servidores que integram grupo de risco, devem ser afastados de suas 

atividades ou colocados em regime de trabalho remoto. 

 

 

Art. 42. O grupo de risco de que trata o art. § 2º, do art. 32, é formado por 

servidores com mais de 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes até 06 (seis) meses e que esteja 

em trabalho de atendimento direto a pacientes COVID-19 e por aqueles com doenças 

crônicas, assim consideradas: 

I – doença respiratória crônica: asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico 

(moderada ou grave), doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC, bronquiectasia, fibrose 

cística, doenças intersticiais do pulmão, displasia broncopulmonar, hipertensão arterial 

pulmonar e crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade; 

II - doença cardíaca crônica: doença cardíaca congênita, hipertensão arterial 

de difícil controle, de estágios 3 e 4, fibrilação atrial crônica, doença cardíaca isquêmica e 

insuficiência cardíaca; 

III - doença renal crônica: doença renal nos estágios 3, 4 e 5, síndrome nefrótica 

e paciente em diálise; 

IV - doença hepática crônica: atresia biliar, hepatites crônicas e cirrose;  

http://www.mcr.pr.gov.br/
http://coronavirus.saude.gov.br/
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V - diabetes insulino dependentes;  

VI - obesidade grau III;  

VII - transplantados: órgãos sólidos e medula óssea; 

VIII – pacientes imunossuprimidos.  

 

 

Art. 43. Na impossibilidade técnica e operacional de conceder trabalho remoto 

aos servidores públicos que integram grupo de risco, os mesmos deverão ser afastados de suas 

atividades, sem prejuízo da remuneração ou subsídio. 

 

 

Art. 44. Durante o período de vigência das medidas estabelecidas por este 

Decreto, ficam suspensas a concessão de licença especial, licença sem remuneração, férias 

e compensação de banco de horas dos servidores da área de saúde do Município. 

 

 

Art. 45. Permanece suspensa, por tempo indeterminado, a realização de 

concurso público e testes seletivos presenciais. 

 

 

Art. 46. As atividades na Estação Rodoviária Municipal Germano Bosenbecker 

permanecem suspensas, por tempo indeterminado, por força do Decreto Estadual nº 4.421, de 

04 de abril de 2020. 

 

 

Art. 47. As aulas em todas as escolas públicas municipais, bem como o 

atendimento em centros de educação infantis municipais permanecem suspensas, por tempo 

indeterminado. 

 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação, por ato a ser publicado 

no Diário Oficial do Município, poderá estabelecer medidas para dispor sobre o ensino a 

distância (EAD), com disponibilização de material didático àquelas crianças que não tiverem 

acesso à rede mundial de computadores. 

 

 

Art. 48. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste decreto 

caracterizará infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções 

aplicáveis e, no que couber, cassação do alvará e do fechamento de estabelecimentos. 

 

§ 1º Na inexistência de sanção específica para o descumprimento das medidas 

de que trata o presente decreto, dada a excepcionalidade da situação ora enfrentada em 

decorrência do coronavírus, fica estabelecido, de acordo com o enquadramento tributário, 

os seguintes valores a título de multa: 

I - microempreendedores individuais: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

II - microempresas: R$ 1.000,00 (um mil reais); 

III - empresas de pequeno porte: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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IV - demais empresas: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

§ 2º No caso de pessoas físicas e associações, fica estabelecido o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 

 

§ 3º No caso de reincidência, o valor da multa será dobrado. 

 

§ 4º O valor arrecadado a título de multa, deverá ser revertido em favor do Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

 

Art. 49. No específico de aumento injustificado de preços de produtos de 

combate e proteção ao COVID-19, a configurar prática abusiva ao direito do consumidor, 

adotar-se-á, como medida cautelar, a cassação do alvará de funcionamento do 

estabelecimento, nos moldes tipificados pelo art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. 

 

Parágrafo único. A sanção prescrita no caput deste artigo será imposta sem 

embargo de outras previstas na legislação. 

 

 

Art. 50. A fiscalização das medidas estabelecidas neste decreto, poderão ser 

promovidas pela Vigilância Sanitária Municipal, Fiscalização de Posturas do Município, 

Conselho Tutelar, PROCON, Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 

 

 

Art. 51. As autoridades policiais deverão ser informadas sobre todos os casos em 

que houver descumprimento das disposições contidas no presente Decreto, a fim de garantir 

a instauração dos procedimentos legais, visando a apuração do crime tipificado no art. 268, 

do Código Penal, sem prejuízo de outras infrações que porventura a autoridade competente 

considerar ocorridos. 

 

 

Art. 52. As denúncias sobre o descumprimento das regras estabelecidas neste 

decreto, deverão ser apresentadas ao Plantão 190, da Polícia Militar ou junto à Ouvidoria da 

Saúde, através dos telefones (45) 99113-9532 ou (45) 99152-1700. 

 

 

Art. 53. As medidas de controle, prevenção e fiscalização para enfrentamento 

da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Novo 

Coronavírus (COVID-19), poderão ser reavaliadas a qualquer tempo, de acordo com a 

situação epidemiológica do Município. 

 

 

Art. 54. O comércio e os prestadores de serviços no Município, querendo, 

poderão realizar atendimento ao público, no dia 11 de abril de 2020, no horário compreendido 

entre 09h e 16h, respeitando as normativas do Ministério do Trabalho, quanto ao intervalo 

interjornada. 

 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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Art. 55. Ficam revogadas, naquilo que esteja em contrariedade com o presente 

Decreto, as disposições lançadas no Decreto nº 081/2020, de 23 de março de 2020 e 088/2020, 

de 28 de março de 2020. 

 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do 

Paraná, em 08 de abril de 2020. 

 

 
MARCIO ANDREI RAUBER 

Prefeito 
ELEMAR HENSEL 

Secretário Municipal de Administração 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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ANEXO I - DECRETO nº 105/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COMÉRCIO E DEMAIS ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marechal Cândido Rondon  

Paraná 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 

informada sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida, detectados na cidade de 

Wuhan, na Província de Hubei, parte central da China. Em 11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS 

recebeu mais informações detalhadas da Comissão Nacional de Saúde da China de que o 

surto está associado com exposições a frutos do mar em mercado na cidade de Wuhan. Em 

07 de janeiro de 2020, autoridades chinesas identificaram um novo tipo de coronavírus como 

agente responsável por estes casos de pneumonia, sendo designado como Novo Coronavírus 

(2019-nCoV), que foi, posteriormente, denominado pela OMS como SARS-CoV-2 ou 

simplesmente COVID-19.1 

 

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar 

de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os principais sintomas observados são: 

febre, tosse e dificuldade respiratória. Em alguns pacientes, a febre pode não estar presente, 

como por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas 

situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. O período médio de incubação da 

infecção por coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias (Read JM, 

Bridgen JR, Cummings DA, Ho A, Jewell CP. Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of 

epidemiological parameters and epidemic predictions. Infectious Diseases (except HIV/AIDS), 

2020 DOI:10.1101/2020.01.23.20018549).2 

 

Acredita-se que o novo Coronavírus pode ser transmitido, principalmente pelas 

gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante 

à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham e contato com 

superfícies e objetos contaminados com o vírus, como ocorre com outros vírus respiratórios. A 

transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o início 

dos sintomas. No entanto, dados preliminares do novo Coronavírus (2019-nCoV) sugerem que 

a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas, sem que, até o 

momento, se tenha informações suficientes de quantos dias anteriores ao início dos sinais e 

sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 3  Ainda não há vacina ou 

medicamentos específicos disponíveis e, atualmente, o tratamento é de suporte e 

inespecífico.4  

 

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo Coronavírus (2019-

nCoV) constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Essa 

decisão aprimorou a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper 

a propagação do vírus. A ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI), um  evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública 

para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer 

 
1  BRASIL. Disponível em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/22/novo-coronavirus-resumo-e-traducao-oms-

22jan20-nucom.pdf. Acesso: 08.04.2020. 
2

 BRASIL. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/21/2020-02-21-Boletim-

Epidemiologico03.pdf. Acesso: 08.04.2020. 
3  BRASIL. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/Boletim-epidemiologico-

COEcorona-SVS-13fev20.pdf. Acesso: 08.04.2020. 
4 BRASIL. Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/21/2020-02-21-Boletim-Epidemiologico 03.pdf. 

Acesso: 08.04.2020. 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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https://saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/22/novo-coronavirus-resumo-e-traducao-oms-22jan20-nucom.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/21/2020-02-21-Boletim-Epidemiologico03.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/21/2020-02-21-Boletim-Epidemiologico03.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/Boletim-epidemiologico-COEcorona-SVS-13fev20.pdf
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uma resposta internacional coordenada e imediata” (OPAS/2020). Em 03 de fevereiro de 2020, 

o Ministério da Saúde por meio da Portaria MS n° 188, declarou Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria 

MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 

(COE-COVID-19) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito nacional, ficando, sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS/MS), a gestão do COE-COVID-19, que tem como objetivo preparar a rede pública 

de saúde para o atendimento de possíveis casos do novo coronavírus no país.5  

 

O Brasil adota a ferramenta de classificação de emergência em três níveis de 

resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública, seguindo a mesma linha 

utilizada globalmente na preparação e resposta em todo o mundo. O Ministério da Saúde, 

através do Boletim Epidemiológico disponibilizado pelo Centro de Operações de Emergências 

em Saúde Pública COE-nCOV, recomendou que as Secretarias de Saúde dos Municípios, 

Estados e Governo Federal, bem como serviços de saúde pública ou privada, agências, 

empresas tomem nota deste plano na elaboração de seus planos de contingência e medidas 

de resposta. Toda medida deve ser proporcional e restrita aos riscos.6 

 

 Portanto, neste plano, serão definidas as responsabilidades da esfera municipal 

direta e indireta, estabelecimentos comercias e da indústria bem como da mobilidade urbana, 

de modo a atender a situações de emergência relacionadas à circulação do vírus no território 

da cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, visando integralidade das ações na prevenção 

e monitoramento da doença, bem como na assistência à saúde população, de acordo com 

a situação epidemiológica e o nível de resposta. As ações a serem implantadas devem 

promover a assistência adequada aos pacientes, vigilância epidemiológica sensível e 

oportuna, bem como ações de comunicação. Este Plano de Contingência está sujeito a 

ajustes decorrentes da sua utilização prática e das modificações do cenário epidemiológico 

brasileiro, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, que, inclusive, no Boletim 

Epidemiológico de 06 de abril de 2020, já reconheceu que os Municípios, Distrito Federal e 

Estados que implementaram medidas de Distanciamento Social Ampliado (DSA), onde o 

número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade  

instalada existente antes da pandemia, devem iniciar a transição para Distanciamento Social 

Seletivo (DSS). 7  Marechal Cândido Rondon promoveu medidas de Distanciamento Social 

Ampliado (DSA), por 10 (dez) dias, vale dizer, entre 21 e 30 de março de 2020 e se encontra 

cumprindo novo Distanciamento Social Ampliado (DSA), desde o dia 03 de abril de 2020, em 

decorrência da decisão judicial prolatada nos Autos de Ação Civil Pública nº 0002005-

31.2020.8.16.0112. 

 
1. DEFINIÇÃO  

 

Diante da confirmação de casos do coronavírus no Brasil e considerando a 

dispersão do vírus em todo o mundo, a Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária informa 

 
5 BRASIL. Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46219-brasil-prepara-rede-de-saude-para-novo-

coronavirus. Acesso: 08.04.2020. 
6

 BRASIL. Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/04/Boletim-epidemiologico-SVS-04fev 20.pdf. 

Acesso: 08.04.2020. 
7  BRASIL. Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-Especial-do-COE-

Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf. Acesso: 08.04.2020. 
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que, a partir da aprovação deste plano, passam a vigorar as medidas e orientações ora 

estabelecidas, sem prejuízo de outras aplicáveis. 

 

Pelo tempo que perdurar a epidemia causada pelo COVID-19, seguindo como 

base as orientações do Ministério da Saúde, tornam-se obrigatórias medidas destinadas 

especialmente para os setores produtivos, industrial, agropecuário, comercial, construção e de 

serviços, autorizando o funcionamento regular, mediante cumprimento de critérios, exigências, 

procedimentos, orientações e recomendações em cada segmento, para a manutenção do 

controle sobre a situação da epidemia.  

 

O Ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, aliás, fez duras críticas às 

medidas de restrição de circulação de pessoas e que vem sendo adotadas por alguns Estados, 

com o fito de combater a transmissão comunitária do coronavírus, inclusive chegando a 

afirmar que as quarentenas foram decididas de forma precipitada, sem que se saiba, 

exatamente, como dela sair, pedindo para que os governadores que adotaram medidas mais 

rigorosas de locomoção se reposicionem rapidamente sugerindo que o isolamento seja, 

apenas, para idosos e pessoas de grupos de risco.8 

 

Além disso, o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Dr. João Gabbardo 

dos Reis, médico formado em 1980, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS), 

inclusive com especialização em saúde pública,9 ao trazer informações atualizadas sobre o 

coronavírus, publicamente declarou, no dia 04 de abril de 2020,10 que a curva de crescimento 

do Brasil está muito abaixo da curva de crescimento da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos 

e que nenhum Estado da Federação apresenta aceleração descontrolada de crescimento da 

doença. 

 

Em sua fala, o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde ainda declarou que 

se acreditava que o crescimento, no Brasil, fosse na média de 33% ao dia, mas que esse número 

está em torno de 20%. Também asseverou que seja favorável ao passaporte anunciado pelo 

Ministro da Economia, permitindo que a população possa ter uma rotina normal, com retorno 

ao trabalho e inclusive declarou que se todos permanecerem isolados, não haverá transmissão 

imediata, mas a partir do momento em que as pessoas retornarem à rua, novos casos voltarão 

a acontecer, mesmo que isso demore um ano: a redução do vírus só vai acontecer quando 

todos nós estivermos imunizados e para estarmos imunizados, ou a gente tem contato com a 

doença ou a gente toma a vacina. Como não temos vacina, a única forma de estarmos 

imunizados é termos contato. 

 

O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde também afirmou que os 

Municípios onde a circulação do vírus é muito pequena, isolar essa população por um certo 

tempo, legal, não vai aumentar o número de casos neste local, mas você não vai conseguir 

fazer isso por muito tempo, daqui a pouquinho vai ter que abrir, quando abrir, as pessoas vão 

ter contato com o vírus, é inevitável, todo mundo vai ter contato com o vírus /.../ agora, 

imaginar que a população vai ficar pelo resto da vida sem contatar com o vírus não é, isso não 

é possível, todo mundo vai contatar com o vírus.  

 
8

 BRASIL. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/mandetta-diz-que-quarentenas-por-coronavirus-foram 

precipitadas/. Acesso: 08.04.2020. 
9

 BRASIL. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/53694-conheca-quem-assume-as-secretarias-doministerio-

da-saude. Acesso: 08.04.2020. 
10 BRASIL. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8nzo4LRMOYM. Acesso: 08.04.2020. 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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Sobre o distanciamento social ampliado, que vem sendo adotado em diversos 

Estados, o o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, respondendo a uma pergunta  lhe 

dirigida, relativamente ao Estado do Rio Grande do Sul, ainda foi muito enfático em afirmar 

que se nós empurrarmos isso por muito tempo no Rio Grande do Sul, o risco de nós coincidirmos 

o aumento de número de casos, que vai ser mais adiante, com o aumento de número de casos 

que nós vamos ter com a influenza, do inverno no Rio Grande do Sul /.../ então, nós temos que 

avaliar se isso, tecnicamente, é o mais adequado /.../ talvez fechar mais adiante não seja mais 

adequado? Esse movimento de fechar e abrir não é definitivo, não é definitivo. Não significa 

que se alguém fechou agora aí depois ele vai abrir e vai ficar aberto o resto do tempo. Não! 

Nós vamos ter que calibrar, vai ter que ficar calibrando isso. Abre, começa aumentar o número 

de casos, fecha, começa diminuir o número de casos... com isso a gente consegue manter o 

atendimento dentro de nossa capacidade instalada, esse é o desejável. 

 

Por fim, o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde ainda asseverou que vários 

Estados fizeram a mesma coisa, fecharam todos os Municípios, independe do número de casos. 

Acho que merece uma discussão! Pode tá certo, pode não tá certo, pode ser que tenha sido 

um pouco antes da hora. A gente precisa de uma análise melhor. 

 

As razões dos profissionais médicos, portanto técnicos, que integram a equipe do 

Ministério da Saúde, acabaram indiretamente sendo apresentadas no Boletim Epidemiológico 

nº 07, de 06 de abril de 2020, que orienta que os municípios, Distrito Federal e Estados que 

implementaram medidas de Distanciamento Social Ampliado (DSA), onde o número de casos 

confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada existente antes 

da pandemia, devem iniciar a transição para Distanciamento Social Seletivo (DSS).11 

 

O presente plano, portanto, foi elaborado com base nas orientações técnicas 

do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e da Organização Mundial de 

Saúde – OMS e tem por fim possibilitar a retomada do funcionamento dos comércios e das 

atividades desenvolvidas por prestadores de serviços no Município de Marechal Cândido 

Rondon, com todas as cautelas necessárias para evitar a contaminação comunitária do 

coronavírus. 

 

Vale registrar, por fim, que, inobstante o Ministério Público, na Recomendação 

Administrativa encaminhada ao Município, tenha sugerido que o Plano de Contingência 

devesse ser submetido aos técnicos das correspondentes Regionais de Saúde, na medida em 

que municípios com menos de 50 mil habitantes, raramente possuem suporte técnico dessa 

natureza, é importante recordar que, segundo informação lançada no sítio eletrônico do IBGE, 

a população de Marechal Cândido Rondon, no ano de 2019, foi estimada em 52.944 pessoas,12 

e a 20ª Regional de Saúde de Toledo, em resposta encmainhada ao Município, asseverou que 

não lhe compete a avaliação do plano de contingência, porque,  

do ponto de vista jurídico, deve-se, primeiramente, levar em consideração a Lei 

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde de público de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. Em seu artigo 3º, incisos I e II, estabelece que as autoridades 

 
11  BRASIL. Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-Especial-do-COE-

Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf. Acesso: 08.04.2020. 
12

 BRASIL. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/marechal-candido-rondon/panorama. Acesso: 08.04.2020. 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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poderão adotar, no âmbito de suas competências, as medidas de isolamento e de 

quarentena, dentre outras para enfrentamento da doença. 

O Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, dispõe sobre tais medidas 

de enfrentamento no Estado do Paraná. Com relação às práticas a serem adotadas pela 

iniciativa privada, destaca-se o artigo 19, caput e seu § 1º, segundo os quais, adas medidas 

previstas neste Decreto deverá ser considerada no âmbito da iniciativa privada, incluindo a 

suspensão das atividades de shopping centes, galerias, centros comerciais, academias, 

centros de ginásticas e esportes em geral. Contudo, o Governador do Estado não determinou 

sua suspensão obrigatória, e sim que os estabelecimentos deveriam considerar tal medida. 

A recomendação é repetida no Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 

2020, o qual dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância decorrente da COVID-19. Em seu artigo 2º, 

estabelece que deverá ser considerada, no âmbito da iniciativa privada, a suspensão dos 

serviços e atividades não essenciais e que não atendam as necessidades inadiáveis da 

população, ressaltando-se a interferência nos serviços e atividades considerados essenciais. 

Para os estabelecimentos que se mantiverem abertos durante o período, deve-

se atender às orientações sanitárias publicadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 

em especial as constantes da Resolução SESA nº 338/2020, anexo a este ofício. 

As normas jurídicas consolidadas a respeito da temática também estão reunidas 

e organizadas no site: 

www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/Legislacao. 

Sob a ótica técnica do Direito, tais são as exigências e recomendações em vigor 

a serem observadas. 

Sendo assim, esta Regional, indica que o gestor deverá basear-se na Resolução 

SESA Nº 338/2020, anexo a este, para nortear medidas e orientações para os estabelecimentos 

que serão autorizados a abrirem para atendimento ao público, considerando os critérios de 

controle sanitário e que corroboram com o plano de enfrentamento da empergência de 

saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo SARS-coV-2, que causa a doença 

pelo coronavírus –COVID-19. Segue anexo também Nota Orientativa 13/2020 da SESA, sobre 

orientações aos empregadores sobre a prevenção do coronavírus nos ambientes de trabalho 

(com exceção dos estabelecimentos de saúde). 

Atenciosamente, 

Alberi LocatelliDiretor da 20ª R.S.  

 
2- DOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS DE QUALQUER NATUREZA 

2.1 Os empreendimentos privados de qualquer natureza ou atividade devem 

funcionar dentro dos critérios estabelecidos pelo presente plano de contingencia, visando 

compatibilizar a atividade econômica com as ações de prevenção e combate ao avanço do 

coronavírus (COVID-19). 

 

2.1.1 As indústrias, consideradas pelo Governo Federal como atividades 

essenciais, poderão funcionar com sua capacidade plena, devendo ser seguidas as seguintes 

orientações: 

a) obedecer o distanciamento entre os funcionários de, no mínimo, dois metros. 

Conforme recomendação contida no art. 11, da Resolução nº 338/2020, da SESA, os 

estabelecimentos que mantiverem o funcionamento deverão observar na organização de 

suas mesas a distância mínima de dois metros entre elas, além de reduzir a quantidade de 

pessoas no interior do estabelecimento; 

http://www.mcr.pr.gov.br/
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/Legislacao
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b) controle de acesso ao interior do processo produtivo, destinado 

exclusivamente aos colaboradores; 

c) orientação para auto triagem, devendo cada colaborador relatar a chefia 

imediata qualquer sintoma de gripe, tosse, falta de ar, febre ou mal estar, para imediata 

avaliação médica e afastamento das atividades junto à empresa; 

d) ampliação no horário de almoço em uma hora para evitar aglomerações no 

refeitório, além do afastamento das cadeiras no restaurante da companhia para que se 

mantenha a distância mínima de dois metros entre as pessoas; 

e) aumento do número de dispenser de álcool etílico sanitizante em gel 70% 

(setenta por cento) e intensificação da limpeza e higienização dos veículos do transporte e 

das áreas comuns, como portarias, restaurantes, sanitários e vestiários; 

f) designar um responsável interno para avaliação e acompanhamento das 

medidas de controle e prevenção, com orientações permanentes aos colaboradores; 

g) manter ambientes ventilados e em caso de uso do ar condicionado mantê-

los limpos e higienizados; 

h) evitar o emprego de mão de obra de pessoas do grupo de risco do 

coronavírus, conforme orientações do Ministério da Saúde. 

 

2.1.2 Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços deverão 

restringir o acesso ao público a permanência concomitante em seu interior de, no máximo, 

metade da capacidade (conforme autorizado pelo Corpo de Bombeiros), respeitando o 

distanciamento mínimo, conforme a estrutura física de cada estabelecimento, bem como 

observar as seguintes questões: 

a) Distanciamento entre as pessoas em pelo menos dois metros, devidamente 

orientado por colaborador da empresa, marcações e/ou avisos; 

b) Os colaboradores devem utilizar equipamentos de proteção individual para 

evitar o eventual contágio com a frequente circulação de clientes ou de fornecedores, como 

máscaras e luvas durante o período de duração da pandemia; 

c) Os restaurantes e lanchonetes, ainda que localizados em rodovias, devem 

separar as mesas do estabelecimento de modo a tornar mais espaçosa a ocupação, bem 

como proteger os alimentos quando servidos em buffet, com protetor salivar, ou servir na mesa, 

com os devidos equipamentos de proteção; 

d) Os food trucks, carinhos de lanches e estabelecimentos congêneres, terão 

funcionamento limitado até às 23 horas e poderão prestar atendimento somente mediante 

retirada no local, tele entrega, delivery ou forma similar; 

e) As padarias, panificadoras e confeitarias, cujo funcionamento está autorizado, 

inclusive aos domingos e feriados, não poderão dispor mesas e cadeiras ou fornecer produtos 

para consumo no local do estabelecimento, todos os colaboradores deverão fazer uso de 

tocas e máscaras, lhes sendo obrigatório fornecer álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta 

por cento), para todos os usuários, na entrada e nos caixas e obrigando-se a manter a 

higienização interna e externa dos estabelecimentos, com a adoção de rígido controle 

sanitário, típico das atividades de manipulação de alimentos. 

f) Os supermercados, mercados e congêneres, deverão funcionar com número 

reduzido de clientes no interior do estabelecimento, no máximo com 50% (cinquenta por 

cento) de sua capacidade de lotação, não permitindo a venda de mercadorias em 

quantidade superior à normal, a fim de evitar o desabastecimento, lhes sendo obrigatória a 

adoção de medidas para evitar a aglomeração e a aproximação dos clientes; 

g) As feiras de produtores poderão exercer suas atividades, desde que 

observada a adoção das medidas de controle sanitário e de fluxo de pessoas. 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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2.1.3 Todos os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de 

serviços, deverão observar rigorosamente os procedimentos sanitários, de higiene, prevenção 

e de orientação fixados no presente plano, com disposição, na entrada de cada 

estabelecimento, de tapetes sanitizantes, para a desinfecção de calçados com hipoclorito de 

sódio (água sanitária), concentração 0,1% a 0,5%), diluído conforme orientação do fabricante. 

 

2.1.3.1 Todos os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de 

serviços, deverão preencher o formulário constante do Anexo IV, deste plano, encaminhando-

o ao Departamento de Vigilância Sanitária local. 

 

2.1.4  Sempre que possível, os estabelecimentos privados devem adotar sistemas 

de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e 

aglomeração de trabalhadores, bem como implementar medidas de prevenção ao contágio 

pelo coronavírus (COVID-19), disponibilizando material de higiene e orientando seus 

empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade: 

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da 

utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool etílico sanitizante em gel 

70% (setenta por cento) e disposição de barreiras, física ou humana, na entrada de cada 

estabelecimento, para controle de ingresso e redução de fluxo;  

b) intensificar a limpeza dos instrumentos de trabalho. 

 

2.1.5 Todos os estabelecimentos/atividades privados deverão: 

a) higienizar, sempre quando do início e término das atividades, bem como a 

cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento, as superfícies de toque (maçanetas, 

portas, trinco das portas de acesso de pessoas, carrinhos, etc.), preferencialmente com álcool 

etílico sanitizante em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária (hipoclorito de sódio, 

concentração 0,1% a 0,5%), diluído conforme orientação do fabricante; 

b) higienizar, preferencialmente após cada utilização ou no mínimo, a cada 3 

(três) horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início e término das 

atividades, os pisos, paredes e banheiro, preferencialmente com álcool etílico sanitizante em 

gel 70% (setenta por cento)  e/ou água sanitária (hipoclorito de sódio, concentração 0,1% a 

0,5%), diluído conforme orientação do fabricante.  

c) os estabelecimentos comerciais, nos locais de higienização das mãos, 

deverão dispor de sabonete líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 

d) observar o Manual para a Limpeza e Desinfecção de Superfícies, da Anvisa, 

destacando-se:  

d1) uso de EPI e medidas de precaução, que devem ser apropriadas para a 

atividade a ser exercida e necessária ao procedimento; 

d2) não varrer superfícies a seco, por conta do favorecimento da dispersão de 

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó, devendo utilizar varredura úmida, 

que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos; 

d3) para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, 

ensaboar, enxaguar e secar, utilizando desinfetantes com potencial para limpeza de 

superfícies que incluem aqueles à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e iodóforos e o 

quaternário de amônio; 

d4) todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de 

trabalho; 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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e) manter à disposição e em locais estratégicos, álcool etílico sanitizante em gel 

70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários do local;  

f) manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, quando possível, manter pelo menos uma janela 

externa aberta, contribuindo para a renovação de ar; 

g) fazer uso de máscaras de pano ou descartáveis para contato com o público 

e,  manter o distanciamento recomendado de 2 (dois) metros; 

h) fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a 

fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando 

atendimento; 

i) adotar a distância de, pelo menos dois metros entre as pessoas, em qualquer 

tipo de fila; 

j) afixar cartazes orientativos, em locais visíveis e de fácil identificação aos 

clientes, como balcões de atendimento, caixas, portas de acesso ao estabelecimento e 

sanitários, sobre a importância de lavagem das mãos e o uso de álcool; 

k) manter o estabelecimento bem arejado, porém com somente uma porta de 

acesso ao usuário, devendo o restante permanecer interditada com fitas (preta e amarela), 

para facilitar o controle de aglomeração e a higienização de mãos e calçados; 

l) manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e 

funcionários, com álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta por cento), sabonete líquido e 

papel toalha; 

m) evitar todo tipo de contato corporal, seja através de cumprimentos com 

apertos de mãos, beijos, abraços, etc.; 

n) fornecer água potável e fresca em copos individuais, sendo proibido o uso de 

copos coletivos; 

o) retirar ou lacrar, de maneira que impossibilite o uso, bebedouros que propiciem 

a proximidade da boca e o dispensador de água; 

p) não permitir a circulação de crianças e demais familiares dos trabalhadores 

nos ambientes de trabalho; 

q) divulgar nos ambientes de trabalho as formas de prevenção da doença, sinais 

e sintomas e quando procurar os serviço de saúde (informações disponíveis em: 

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha). 

 

2.1.6 Estabelecimentos que comercializam frutas, verduras e legumes, deverão 

fornecer aos clientes material orientando sobre a higienização dos produtos. 

 

2.1.7 As academias de ginástica, de musculação, de natação, de artes marciais, 

os estúdios de pilates, de yoga e similares, deverão restringir em 50% (cinquenta por cento) a 

capacidade de atendimento e adotar, no que for cabível, as mesmas medidas de controle 

sanitário exigidas ao comércio em geral. 

 

2.1.8 Nos consultórios médicos, nas clínicas e nos consultórios odontológicos, nas 

clínicas de fisioterapia, nos salões de beleza, nos centros de estética, nas barbearias, nos 

estúdios de tatuagem e/ou piercing e em os demais locais que atuam em atividades 

congêneres, atreladas frequente e direto contato humano, deverão ser adotadas medidas de 

prévio agendamento, com restrição de atendimento de 01 (um) indivíduo para cada 

profissional, além de buscar evitar que haja fluxo de contato nas salas de espera, exigindo-se, 

ainda, a implementação de medidas de prevenção e controle de infecção, com o intuito de 

evitar, ao máximo, qualquer risco de transmissão comunitária do COVID-19, dada a alta 

http://www.mcr.pr.gov.br/
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha
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probabilidade de sua disseminação no exercício destas atividades, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de higienização frequente de utensílios, preferencialmente, sempre entre um 

cliente e outro. 

 

2.1.9 As instituições financeiras e casas lotéricas, poderão realizar atendimentos 

presenciais, devendo, neste caso, adotar medidas emergenciais de higienização em todos os 

equipamentos utilizados e compartilhados pelos cidadãos, mantendo ambientes arejados e 

estabelecendo formas de controle no distanciamento entre pessoas, bem como a fixação de 

cartazes que promovam orientações básicas quanto aos cuidados de prevenção e higiene. 

 

2.1.10 Os escritórios de contabilidade, dada a necessidade de atendimento às 

pessoas físicas e jurídicas, como emissão de folhas de pagamento e demais atividades 

correlatas, poderão promover trabalho interno, observando distanciamento mínimo, humano 

a humano, de dois metros, com obrigatoriedade de adoção de rígido controle sanitário. 

 

2.1.11 Os escritórios de advocacia, deverão, preferenciamente, adotar sistema 

de trabalho em “home office” ou na eventualidade de se optar pelo atendimento presencial, 

deverão adotar medidas de prévio agendamento, com restrição de atendimento de 01 (um) 

indivíduo para cada profissional, observando distanciamento mínimo, humano a humano, de 

dois metros, além de evitar que haja fluxo de contato nas salas de espera e seguir as mesmas 

medidas de controle sanitário exigidas às atividades consideradas não essenciais e aquelas 

referidas no art. 26. 

 

2.1.12 Todos os estabelecimentos de hospedagem instalados no município 

devem restringir em 50% (cinquenta por cento) sua capacidade de atendimento, remetendo 

informações diárias, à vigilância epidemiológica, sobre dados pessoais de seus hospedes, data 

de origem, data de chegada e de partidas. Será assegurado o necessário sigilo dos dados, 

que somente serão utilizados para fins de enfrentamento da emergência em saúde decorrente 

do coronavírus (COVID-19). 

 

2.1.13 Com o intuito de evitar a aglomeração de pessoas, visando impedir a 

transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), é vedado o consumo de produtos dentro 

ou em frente às lojas de conveniência (inclusive de postos de combustíveis), distribuidores de 

águas ou de bebidas, bem como a disposição de mesas e cadeiras nestes locais. 

 

2.1.14 Recomenda-se que as empresas situadas no Município de Marechal 

Cândido Rondon considerem a concessão de férias aos seus funcionários e/ou revezamento 

de trabalho, a fim de reduzir a circulação de pessoas ou a adoção de home office, quando o 

desempenho de sua atividades assim o permitir. 

 

2.1.14.1 Não sendo possível o trabalho domiciliar, que seja reorganizado o 

processo de trabalho do grupo de risco, vale dizer, as pessoas acima de 60 anos, com doenças 

crônicas, gestantes e lactantes, a fim de evitar o contato direto com o público em geral e/ou 

clientes. 

 

2.1.15 O colaborador que apresentar febre e/ou sintomas respiratórios, como 

tosse, coriza, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta ou dores 

no corpo, dor de cabeça, deve ser encaminhado para pronto atendimento médico, a fim de 

que seja identificado eventual recomendação de isolamento social. O empregador é 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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obrigado a notificar a Secretaria de Saúde dos casos suspeitos de contaminação pelo COVID-

19, sob pena de responsabilização. 

 

2.1.16 Os estabelecimentos poderão adotar medidas mais severas e restritivas, a 

critério de sua Administração e desde que embasadas em informações técnicas. 

 

2.2 Sem prejuízo das demais disposições constantes deste capítulo, recomenda-

se aos estabelecimentos privados a adoção ou intensificação da utilização do atendimento 

remoto, com a realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone 

ou outros instrumentos similares, e serviços de entrega de mercadorias em domicílio (delivery). 

 
3 – DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

3.1 Fica determinado, aos prestadores de serviços de transporte remunerado de 

passageiros, individual ou coletivo, privado ou público, a adoção das seguintes medidas: 

a) a realização de limpeza frequente dos pontos de contato com as mãos dos 

usuários, como painel, maçanetas, bancos, pega-mão, puxadores, cinto de segurança e 

fivelas e etc., com álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta por cento); 

b) a circulação dos veículos apenas com as janelas abertas; 

c) a disponibilização de álcool etílico sanitizante em gel 70% (setenta por cento) 

aos usuários. 

 

3.2 Fica recomendado aos usuários de todos os modais de transporte 

remunerado de passageiros, antes e durante a utilização dos veículos, a adoção das medidas 

de higienização e de etiqueta respiratória, recomendadas pelos órgãos de saúde, em 

especial: 

a)  higienizar as mãos antes e após a realização de viagem nos veículos de 

transporte remunerado de passageiros; 

b) evitar o contato desnecessário com as diversas partes do veículo; 

c) proteger boca e nariz ao tossir e espirrar, utilizando lenço ou a dobra do 

cotovelo, em respeito à tripulação e aos demais usuários e de modo a evitar a disseminação 

de enfermidades. 

 
4 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 É recomendado a toda população que, se possível, permaneça em suas 

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

de eventual urgência ou necessidade, que sejam tomadas as precauções, de forma a evitar 

aglomerações, adotando a compra solidária, em favor de vizinhos, parentes, amigos, 

evitando-se a exposição, principalmente, de idosos, crianças e outras pessoas consideradas 

grupo de risco, por uma só pessoa. 

 

4.2 As pessoas com idade a partir de 60 anos, as crianças, (0 a 12 anos), os 

imunossuprimidos, independentemente, da idade e demais pertencentes ao grupo de risco, 

nos termos das orientações do Ministério da Saúde, devem, obrigatoriamente, permanecer em 

suas residências, para o fim de minimizar o risco a exposição da faixa mais vulnerável ao 

contágio do vírus. 

 

4.3 É recomendado que a população em geral adote medidas preventivas ao 

controle do corononavírus (COVID-19), principalmente:  

a) manter todos os ambientes ventilados; 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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b) evitar aglomerações e locais fechados; 

c) ficar em casa e evitar contato com pessoas, quando estiver doente; 

d) evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos; 

e) evitar contato próximo (beijo, abraço, aperto de mão); 

f) se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado (etiqueta 

da tosse) ou lenço de papel; 

g) estimular a higienização frequente das mãos (água e sabão ou álcool gel 

antisséptico 70%); 

h) intensificar a limpeza dos ambientes; 

i) utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o 

uso e realizar a higiene das mãos); 

j) não compartilhar objetos de uso pessoal (caneta, talher, prancheta, canudo, 

garrafa de água, chimarrão, tererê, celular, entre outros). 

 

4.4 A fiscalização do cumprimento e observância das disposições deste Plano de 

Contingência será efetuada pela Vigilância Sanitária Municipal, Fiscalização de Posturas do 

Município, Conselho Tutelar, PROCON, Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.  

 

Marechal Cândido Rondon-PR, 08 de abril de 2020. 

 

 

 
MARCIO ANDREI RAUBER 

Prefeito 

 

 

Marciane Maria Specht                                                    Franciele Acosta Perez 

  SECRETÁRIA DE SAÚDE                                                                ENFERMEIRA  

                                                                                           Responsável técnica do  

                                                                                          setor de epidemiologia 

 

   Marcos Alexandre Dresch           Angelica Coelli 

        FISCAL SANITÁRIO                FISCAL DE POSTURAS 

 

 

Marcia Adriana Winter da Motta 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO II - DECRETO nº 105/2020 

 

Nos termos do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, do Decreto 

Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020, do Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 

2020, do Decreto Estadual nº 4.318, de 22 de Março de 2020 e do Decreto Estadual nº 4.388, de  

30 de Março de 2020, são serviços e atividades essenciais, indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, 

colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;  

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda 

e a custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o 

transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 

VI - telecomunicações e internet;  

VII - serviço de call center;  

VIII - captação, tratamento e distribuição de água;  

IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;  

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o 

fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras 

e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e 

distribuição de gás natural;   

XI - iluminação pública;  

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 

presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, 

alimentos e bebidas;  

XIII - serviços funerários;  

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de 

materiais nucleares;  

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;  

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença 

dos animais;  

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVIII - vigilância agropecuária e vigilância agropecuária internacional;  

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;  

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 

instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;  

XXI - serviços postais;  

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 

dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;  

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 

infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro; 

XXVI - fiscalização ambiental;  

http://www.mcr.pr.gov.br/
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XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de 

combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; 

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco 

à segurança; 

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da 

segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e 

inundações;  

XXX - mercado de capitais e seguros;  

XXXI - cuidados com animais em cativeiro;  

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem 

em andamento e às urgentes;  

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, 

compreendidas no art. 194 da Constituição; 

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 

impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da 

integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de 

direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência; 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; 

XXXVI - fiscalização do trabalho; 

XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas 

com a pandemia de que trata este Decreto; 

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e 

consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e 

tempestiva dos serviços públicos; 

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações 

do Ministério da Saúde;  

XL - unidades lotéricas; 

XLI - assistência veterinária; 

XLII - produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso 

humano e veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de 

entrega delivery e similares; 

XLIII - produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano 

e animal, inclusive na modalidade de entrega, lojas de conveniência e similares, ainda que 

localizados em rodovias; 

XLIV - agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos 

necessários à manutenção da vida animal; 

XLV - transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado 

privado individual de passageiros; 

XLVI - fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja 

atividade esteja autorizada ao funcionamento; 

LXVII - transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de 

lixo; 

LXVII - imprensa; 

LXVIII - serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de 

veículo automotor terrestre ou bicicleta; 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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LXIX - serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros 

integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, de 08 de 

outubro de 2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019. 

 

 

Também são consideradas essenciais, as atividades acessórias, de suporte e a 

disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva, relativas ao exercício e ao 

funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.  

http://www.mcr.pr.gov.br/
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ANEXO III - DECRETO nº 105/2020 

 
Planilha de monitoramento diário de sinais e sintomas dos colaboradores – Empresa ________________________ 

Nome: __________________ Data de nascimento: ___/___/___ Endereço: _____________ nº _____ Sexo __________ 

Telefone para recados ______________________________ Município de residência _____________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONDIÇÃO DE SAÚDE: Doença cardíaca crônica (   )   Hipertensão (   )   Diabetes (   )   Doença Pulmonar (   )  Doença Renal (  ) 

Imunidade Baixa (  ) Gestante (  ) Anomalias genéricas (  ) 

Viagem recente: (   ) sim   (   ) não  local __________________________________________________________________ 

ROTEIRO ORIENTADO: Controle de temperatura 2x ao dia – Investigação de sintomas diários (início) – Orientações gerais sobre 

Higiene e EPI’s 

 
Sintomas Mês  

Coriza Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Espirro                                 

Tosse                                 

Febre (aferição 

diária) 
                                

Diarréia (dor 

abdominal) 
                                

 
 

Conduta: Se sintomas positivarem  Isolamento 

Conduta: Se sintomas positivarem  Monitoramento 

Conduta: Se sintomas positivarem  Contato: 0800 642 0019 

 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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ANEXO IV - DECRETO nº 105/2020 

 

01 – APRESENTAÇÃO 

NOME: 

 

CNPJ: 

 

Nome da Tarefa: 

Plano de Contingenciamento – COVID 

19 

 

Responsável pela supervisão das 

medidas de prevenção: 

Setor Administrativo 

Nome: 

  

 

02 – ESPECIFICAÇÕES 

DADOS DO ESTABELECIMENTO 

Ramo de atividade: ___ prestação de serviço ___ comércio ___ indústria 

Porte: ___ pequeno ___ médio ___ grande 

Área:                  m² 

Nº Colaboradores: 

Lotação máxima (conforme PPCI): 

 

03 – COLABORADORES 

Homens: ___ até 25 anos ___ de 25 anos até 50 anos ___ de 50 anos até 60 anos 

___ acima de 60 anos 

Mulheres: ___ até 25 anos ___ de 25 anos até 50 anos ___ de 50 anos até 60 

anos ___ acima de 60 anos 

Grupos de risco: ___ homens ___ mulheres 

 

04 – DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS, para os devidos fins e sob as penas da lei, que o PLANO DE 

CONTINGÊNCIA E FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E AFINS, estabelecido 

pelo Decreto Municipal nº xxx/2020, será observado em todos os seus aspectos, de acordo 

com as atividades exercidas pela minha empresa, sob pena de responsabilização, multa e 

fechamento do estabelecimento comercial. 

DECLARAMOS, AINDA, que será afixado, na porta do estabelecimento, 

documento indicando o número máximo de clientes simultâneos dentro do espaço 

(conforme orientação constante do Plano), bem como nos comprometemos de que haverá 

uma pessoa na entrada, controlando o fluxo de acesso das pessoas. 

 

 

Marechal Cândido Rondon - PR ____/____/2020. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Empresa 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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REFERÊNCIAS: 

 

- Nota Orientativa nº 01/2020 SESA/PR, que orienta a limpeza e desinfecção dos 

ambientes domiciliar e comercial;  

- Nota Orientativa nº 06/2020 SESA/PR, que orienta sobre as medidas preventivas 

para a COVID-19 em mercados, supermercados, hipermercados e atacarejos;  

- Nota Orientativa nº 07/2020 SESA/PR, que orienta as medidas preventivas da 

COVID-19 em serviços de alimentação;  

- Nota Orientativa nº 08/2020 SESA/PR, que orienta os cuidados preventivos para 

a COVID-19 nos serviços de delivery;  

- Nota Orientativa nº 11/2020 SESA/PR, que orienta sobre o tabagismo e o uso de 

derivados do tabaco e a COVID-19;  

- Nota Orientativa nº 13/2020 SESA/PR, que orienta os empregadores sobre a 

prevenção da COVID-19 nos ambientes de trabalho;  

- Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para o 

enfrentamento e emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus;  

- Portaria Federal/MS nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

- Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e alterações posteriores; 

- Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, e alterações posteriores; 

- Resolução SESA nº 338/2020. 

 

 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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PORTARIA nº 340/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020. 
 
 

  O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, em conformidade com a alínea “g”, do 

Inciso II, do Artigo 75, da Lei Orgânica do Município, 

 

 
R E S O L V E 

 

 

  DESIGNAR, pelo Município de Marechal Cândido Rondon, o servidor público 

municipal REINAR KLAGGES SEYBOTH, ocupante do cargo de Secretário Municipal de 

Coordenação e Planejamento, inscrito no CPF sob o nº 033.577.949-26 e portador da Carteira 

de Identidade nº 6.826.214-3, como Gestor e MARCOS JOSÉ CHAVES, ocupante do cargo de 

Engenheiro Ambiental, inscrito no CPF sob nº 066.355.979-05  e portador da Carteira de 

Identidade nº 8.889.829-0, como Fiscal, do Convênio nº 062/2020 a ser firmado entre o Município 

e o Instituto das Águas do Paraná – Águas Paraná doravante denominado de Instituto  Água e Terra. 

 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do 

Paraná, em  07 de abril de 2020. 
 

 

 

MARCIO ANDREI RAUBER 
Prefeito 

 
ELEMAR HENSEL 

Secretário Municipal de Administração 
 

 
 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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PORTARIA nº 342/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020. 
 

 

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelas  alíneas ¨a¨ e “b”, Inciso II, do Artigo 

75, da Lei Orgânica do Município e atendendo ao memorando nº 242/2020, de 01 de março 

de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde,  

 

 
R E S O L V E 

 

 

TRANSFERIR, a Servidora Pública Municipal CAMILA THAYANE POSSAMAI DA 

FONSECA, ocupante do cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO, lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, desta municipalidade, do Setor de Vigilância Sanitária, para o Hospital 

Municipal Dr. Cruzatti, a partir do dia 23 de março de 2020. 

 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do 

Paraná, em 07 de abril de 2020. 

 

 

 
MARCIO ANDREI RAUBER 

Prefeito 
 

ELEMAR HENSEL 
Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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PORTARIA nº 343/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020. 
 

 

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelas  alíneas ¨a¨ e “b”, Inciso II, do Artigo 

75, da Lei Orgânica do Município e atendendo ao memorando nº 242/2020, de 01 de março 

de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde,  

 

 
R E S O L V E 

 

 

TRANSFERIR, a Servidora Pública Municipal LUANA STRICIGO VAN DE SAND, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO, lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, desta municipalidade, do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, para o Setor de Vigilância 

Sanitária, a partir do dia 01 de abril de 2020. 

 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do 

Paraná, em 07 de abril de 2020. 

 

 

 
MARCIO ANDREI RAUBER 

Prefeito 
 

ELEMAR HENSEL 
Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 
 
  

http://www.mcr.pr.gov.br/
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EXTRATOS 
 

ATA Nº 03  

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020  
  

Execução de pavimentação asfáltica de 1.223,80 m² e recapeamento asfáltico de 5.472,03 m² de 

trechos das Ruas Porto Alegre, dos Antúrios, São Roque e São Cristovão, no Loteamento Leste 

 
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reuniões do Setor 

de Licitações, do Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb, do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado 
do Paraná, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeados que foram pelo Prefeito Sr. Marcio 
Andrei Rauber, através da Portaria nº 1.124/2019, de 06-12-2019, conforme abaixo nominados, para dar 
seguimento ao processo. 

Aberta a sessão, foi verificado junto ao Protocolo que não houve apresentação de nova proposta 
pela empresa V. Albiero e Cia. Ltda. As empresas não estavam representadas na sessão. Na sequência 
procedeu-se a classificação final das propostas, usando como critério de julgamento o menor preço, global, 
as licitantes classificaram-se na seguinte ordem: 1º) D & D Pavimentações Ltda., apresentou o menor preço, 
no valor total de R$ 441.693,30 (Quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e 
trinta centavos). 2º) Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda., apresentou proposta, no valor total de 
R$ 462.790,68 (Quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).  
3º) V. Albiero e Cia. Ltda., apresentou proposta, no valor total de R$ 473.497,79 (Quatrocentos e setenta e 
três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). 4º) Caravaggio Construtora Ltda., 
apresentou proposta, no valor total de R$ 487.702,15 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e dois 
reais e quinze centavos). 

Esta licitação totalizou o valor de R$ 441.693,30 (Quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e 
noventa e três reais e trinta centavos), ficando abaixo do valor máximo estipulado no item 6.2 do edital que 
era de R$ 510.546,47 (Quinhentos e dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos). 
Declara-se vencedora a empresa classificada em primeiro lugar. 

Concede-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso administrativo contra 
as decisões tomadas, ou seja, até às 17:00 horas do dia 16 de abril de 2020, podendo ser encaminhado 
através do email: licita@mcr.pr.gov.br. 

Nada mais a acrescentar o Presidente deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata 
que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da C.P.L.  

 
 
 

Irineu Zastrow 
Presidente 

Luana de Oliveira da Silva Schumann                                         Daniel Benetti 
                  Membro                         Membro 

 
 

http://www.mcr.pr.gov.br/
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EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 083/2020 
PROCESSO: Dispensa nº 27/2020 
OBJETO: Aquisição de 300 (trezentas) unidades de álcool em gel 900 gramas, para uso dos servidores da 
Secretaria de Saúde. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon - PR 
CONTRATADO: Premium Produtos de Limpeza Eireli 
CNPJ DO CONTRATADO: 06.354.779/0001-20 
RESPONSÁVEL: Michele Cristiane Torres 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses. 
VALOR DO CONTRATO: R$6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais) 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a entrega. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 bem como 
Lei de Medidas para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus nº 
13.979/2020. 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 03 de abril de 2020 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Premium Produtos de Limpeza Eireli. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária Municipal 
de Saúde e Iara Daniela H. Schumann, Fiscal de Contrato - SMSA. 

 
* Documento na íntegra disponível no Endereço: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 

  

http://www.mcr.pr.gov.br/
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ATOS DA AUTARQUIA, CONSELHOS E OUTROS  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

 

RESOLUÇÃO Nº 038/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 
 

 
DISPÕE SOBRE AVANÇO VERTICAL DO PLANO 
DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, ESTADO DO 
PARANÁ. 
 

  
O Diretor Executivo em exercício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – 

de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe confere o 
Regimento Interno da Autarquia, em seu Art. 3º, 

 
 R E S O L V E 

 

 I – Conceder no mês de abril de 2020, aos servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, de acordo com o que dispõe os Artigos 20 e 30, da Lei nº 4.423 de 28 
de março de 2012, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do SAAE, Promoção 
Vertical, conforme especificado: 

NOME PROMOÇÃO VERTICAL 

 DE: PARA: 

Darci Ervino Schitz P09BN41 P09BN42 

Mirta Schlindwein Lucas P09BN08 P09BN09 

Walmir Paulo Storck P04AN10 P04AN10 

  
 II – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

  Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do 
Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 07 de abril de 2020. 
 
 

 
Dieter Leonhard Seyboth 

Diretor Executivo 
Portaria Municipal nº 008/2017 
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EXTRATOS 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 008/2020 
 

Processo de Compras nº 11/2020 – Pregão Presencial n° 03/2020 
OBJETO: Aquisição de equipamentos, sendo: Item 02 - 01 (um) Equipamento com sistema 
eletrônico ótico para inspeção de rede com diâmetro interno de 50 mm a 300mm, com seus devidos 
acessórios; Item 03 -  01 (um) Conjunto básico de perfuratriz pneumática, com seus devidos 
acessórios, capacidade de diâmetro externo de até 75mm 
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR 
CONTRATADA: Sondeq Indústria de Sondas e Equipamentos Ltda 
CNPJ: 61.360.483/0001-20 
RESPONSÁVEL: Jorge Dequech 
VALOR: R$ 229.990,00 (duzentos e vinte e nove mil e novecentos reais) 
EXECUÇÃO: 06/04/2020 à 06/07/2020 
VIGÊNCIA: 06/04/2020 à 06/08/2020 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 01 de abril de 2020. Dieter  Leonhard 
Seyboth, Diretor Executivo; Jorge Dequech, Contratada.  
*Documento na íntegra disponível: www.saaemcr.com.br – Link Licitações*  
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 009/2020 
 

Processo de Compras nº 11/2020 – Pregão Presencial n° 03/2020 
OBJETO: Aquisição de equipamentos, sendo: Item 4 - 01 (um) Um conjunto de compressor portátil 
de Alta Performance, montado sobre eixo com rodas, conforme a proposta. 
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR 
CONTRATADA: Udomak Equipamentos Ind. De Ar Comprimido Eireli  
CNPJ: 19.675.442/0001-66 
RESPONSÁVEL: Udo Sprengel 
VALOR: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) 
EXECUÇÃO: 06/04/2020 à 06/07/2020 
VIGÊNCIA: 06/04/2020 à 06/08/2020 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 01 de abril de 2020. Dieter  Leonhard 
Seyboth, Diretor Executivo; Udo Sprengel, Contratada.  
*Documento na íntegra disponível: www.saaemcr.com.br – Link Licitações*  
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ADITAMENTO CONTRATUAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 
 
Processo: Tomada de Preços nº 03/2019 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento dos equipamentos e prestação 
de serviços de montagem, instalação e comissionamento para implantação do sistema de telemetria 
do SAAE  
Espécie: Aditivo I – Contrato Administrativo nº 014/2019 
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. 
Fornecedora: Alfacomp Automação Industrial Ltda 
CNPJ: 04.430.358/0001-05 
Responsável: Eduardo Grachten 
Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 
Justificativa: Prorrogação de prazo 
Execução: Até 08 de julho de 2020 
Vigência: Até 08 de agosto de 2020 
Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 31 de março de 2020, Dieter Leonhard 
Seyboth Diretor Executivo, Eduardo Grachten; Alfacomp  Automação Industrial Ltda 

Aditivo na íntegra está disponibilizado - http://www.saaemcr.com.br/licitacoes.html- 
finalizadas 
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