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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 637/2020

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE MISSAS, CULTOS E 
REUNIÕES RELIGIOSAS, SOBRE O FUNCIONAMENTO DE 
SHOPPINGS, CENTROS COMERCIAIS, GALERIAS, SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO E ACADEMIAS DE GINÁSTICA DURANTE O 
PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME 
DECRETO Nº 445/2020 E SEGUINTES, PARA FINS DE ENFREN-
TAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 
(COVID-19) E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CONSIDERANDO que foi decretada situação de emergência no 
município de Maringá, como medida de enfrentamento da pande-
mia decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 6341, a qual garantiu a 
autonomia de estados e municípios para tomar as medidas que 
entenderem necessárias para combater o novo coronavírus;

CONSIDERANDO a necessidade do retorno gradual e parcimonio-
so das atividades religiosas e econômicas no âmbito do município;

CONSIDERANDO o grande número de pessoas e famílias afetadas 
pelo encerramento das atividades de várias lojas e dos empregos 
perdidos desde o início das suspensões das atividades dos setores 
envolvidos;

CONSIDERANDO o estado atual dos recursos disponíveis na área 
da saúde para o enfrentamento do coronavírus no município, bem 
como dos índices atuais da doença;

CONSIDERANDO que o contínuo monitoramento dos casos de 
coronavírus, auxiliado pela aquisição de milhares de testes pela 
Secretaria de Saúde do município, permitem que a seja possível 
retomar, a qualquer tempo, a suspensão das atividades econômicas 
caso demonstre ser necessário;

CONSIDERANDO que o uso compulsório de máscaras de proteção 
e de outras medidas de higiene como o uso constante de álcool 
70º INPM, entre outras, aceitos e praticados maciçamente pela 
população maringaense, mostraram-se eficazes no combate ao 
coronavírus;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARA-
NÁ, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

CAPÍTULO I
DA REALIZAÇÃO DE MISSAS, CULTOS E REUNIÕES RELIGIOSAS

Art. 1º. Fica autorizada a realização de até três missas, cultos ou 
reuniões religiosas aos domingos, e uma durante o meio de semana 

observando-se as seguintes condições:

I – a lotação máxima será limitada a 30% (trinta por cento) da 
capacidade do local;

II – os participantes deverão observar distância mínima de 1,5 
metro uns dos outros;

III – uso obrigatório de máscaras no interior das Igrejas e locais 
de cultos e reuniões;

IV – higienização das mãos com álcool 70º INPM na entrada das 
igrejas e templos religiosos e locais de reuniões;

V – missas, cultos ou reuniões consecutivas, deverão observar 
o intervalo mínimo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos a fim de 
possibilitar a higienização do local;

VI – Deve ser realizado o controle do fluxo de entrada e saída de 
pessoas das igrejas e templos religiosos e na hipótese de forma-
ção de filas, deve ser respeitado o distanciamento mínimo de dois 
metros entre as pessoas;

VII – Antes, durante e depois da realização das celebrações religio-
sas, devem ser evitados apertos de mãos, abraços, aproximações 
entre as pessoas e outras formas de contato físico.

VIII – Espaços destinados à recreação de crianças (espaço kids, 
brinquedotecas) devem permanecer fechados.

IX – não serão autorizados a participar dos cultos presenciais as 
pessoas do grupo de risco, em especial:

a) hipertensos, diabéticos, gestantes, puérperas, entre outros;

b) pessoas que apresentarem quaisquer sintomas característicos 
de gripe, tais como febre, tosse, coriza e outros sintomas respi-
ratórios.

Art. 2º. Recomenda-se que idosos e crianças menores de 12 
anos devem permanecer em casa e acompanhar as celebrações 
por meios de comunicação (rádio, televisão, internet, entre outros 
recursos).

CAPÍTULO II
DOS SHOPPINGS CENTERS

Seção I – Das regras gerais para ambientes comuns

Art. 3º. Ficam autorizados a funcionar os estabelecimentos de 
shoppings centers, centros comerciais e galerias, das 11h às 
20h, de segunda-feira à sexta-feira, observadas as disposições e 
requisitos deste decreto.

§ 1º. De forma excepcional, os estabelecimentos citados no caput 
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deste artigo ficam autorizados a funcionar das 11 às 20h no dia 
09 de maio de 2020.

§ 2º. Os shoppings atacadistas ficam autorizados a funcionar de 
segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 15h, observadas as dispo-
sições e requisitos deste decreto.

Art. 4º. Nos ambientes comuns deverá ser observado:

I – não será permitida a entrada de menores de 16 (dezesseis) 
anos;

II – o uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas e em 
todas as áreas;

III – os shoppings poderão manter até duas entradas para os 
clientes, e mais uma para o acesso através de garagem, as quais 
deverão possuir controle de forma a permitir o acesso de clientes 
até 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima permitida;

IV – as filas deverão ser organizadas dentro e fora dos estabeleci-
mentos, assegurando a distância mínima de 2 (dois) metros entre 
as pessoas, com demarcação indicativa no piso;

V – os clientes deverão higienizar a sola dos calçados antes de 
adentrarem ao shopping, devendo os estabelecimentos disponi-
bilizarem tapetes higienizadores ou similares;

VI – todas as pessoas que adentrarem aos shoppings, incluindo 
clientes, proprietários, funcionários e prestadores de serviço em 
geral, deverão ser testados através de termômetro capaz de 
fazer a leitura instantânea por aproximação, sem contato físico, 
impedindo o acesso de todo aquele que apresentar temperatura 
maior que 37,8ºC;

VII – deverá ser disponibilizado álcool em gel a 70º INPM nas 
entradas e em locais estratégicos de maior circulação de pessoas, 
bem como nas lojas e ao lado dos sistemas de controle ponto por 
biometria dos funcionários;

VIII – deverão ser retirados os bancos, cadeiras, sofás e interdita-
das as áreas de descanso;

IX – os seguranças e funcionários deverão atuar de forma a evitar 
a aglomeração e “passeio” dos clientes nos corredores, através de 
abordagem, informando-os sobre os riscos;

X – os elevadores devem ser utilizados apenas por portadores de 

necessidades especiais;

Seção II – Das regras específicas para as lojas e quiosques

Art. 5º. As lojas deverão observar:

I – a capacidade máxima de 1 (uma) pessoa a cada 12,5 (doze 
e meio) metros quadrados, conforme a fórmula A = π.r2 (o que 
representa a distância de dois metros entre as pessoas), consi-
derando a área total disponível para a circulação e o número de 
funcionários e clientes presentes no local;

II – a afixação de cartaz na vitrine, em local de fácil visualização, 
contendo o número máximo de clientes permitidos simultanea-
mente.

III – não permitir a aglomeração de pessoas na entrada das lojas 
devendo haver sempre o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros 
entre os clientes.

IV – as roupas provadas devem ser separadas para higienização, 
apenas voltando a ser disponibilizadas para os clientes após o 
transcurso de um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

Seção III – Das regras específicas para serviços de alimentação

Art. 6º. Não será permitido o funcionamento normal de lojas de 
serviços de alimentação no interior dos shoppings, ficando auto-
rizado apenas o atendimento pelo sistema de delivery, ou pegue 
e leve (take and go).

§ 1º. Não será permitido o consumo de alimentos ou bebidas pelos 
clientes nas áreas internas dos shoppings;

§ 2º. As mesas e cadeiras da praça de alimentação deverão ser 
removidas ou interditadas de forma a impossibilitar o seu uso 
pelos clientes.

Seção IV – Das regras de higienização dos ambientes.

Art. 7º. Deverá ser intensificada a higienização de todos os am-
bientes internos, observando-se:

I – logo após o atendimento de qualquer pessoa as lojas deverão 
providenciar a limpeza de todas as superfícies: maçanetas, bal-
cão, recepção, bancadas, cadeiras (inclusive braços), lavatórios, 
dentre outras.
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II – deve ser promovida a higienização constante dos corrimões 
das escadas rolantes.

Seção V – Das atividades não permitidas

Art. 8º. Continuam suspensas as seguintes atividades:

I – cinemas;

II – jogos, brinquedos ou entretenimento de qualquer espécie.

CAPÍTULO III
DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Art. 9º. Para fins de aplicação deste decreto, adotam-se as se-
guintes definições:

I – serviços de alimentação: os serviços de alimentação são os 
estabelecimentos que realizam algumas das seguintes atividades: 
manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, dis-
tribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos 
preparados ao consumo, como cantinas, confeitarias, cozinhas 
industriais, cozinhas institucionais, unidades de alimentação e 
nutrição dos serviços de saúde, delicatéssens, lanchonetes, pa-
darias, pastelarias, restaurantes, bares, rotisserias e congêneres;

II – higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza 
(operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas 
indesejáveis, tais como resto de alimentos, terra, poeira, gordura 
e outras sujidades) e a desinfecção (operação de redução, por 
agente químico, do número de microrganismos) ou antissepsia 
(operação que visa a redução de microrganismos presentes na 
pele em níveis seguros).

Art. 10. Fica autorizado o consumo de alimentos em restaurantes 
e demais estabelecimentos definidos como serviços de alimenta-
ção descritos no Inciso I do artigo 9º deste Decreto, devendo ser 
observado:

I – atendimento presencial até 22h (vinte e duas horas), e após 
esse horário, somente por meio do sistema de entrega em domicílio 
(delivery), e drive-thru;

II – limitação do número de clientes em, no máximo, 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade total do estabelecimento para clientes 
sentados, não sendo permitido o atendimento dos clientes em pé, 
afixando-se placa ou cartaz informativo na entrada do estabeleci-
mento, em local de fácil visualização, contendo o número máximo 
de clientes que podem adentrar simultaneamente o local;

III – a manutenção de mesas internas e externas dispostas de 
forma a garantir 2 (dois) metros entre os clientes;

IV – nos casos em que os produtos são dispostos em buffet para 
autosserviço (self service), o estabelecimento deverá disponibilizar 
um funcionário para servir o cliente que deverá permanecer a uma 
distância mínima de 1 (um) metro dos alimentos;

V – as filas deverão ser organizadas pelo estabelecimento, de 
forma a guardar o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre 
os clientes;

VI – o fornecimento de álcool 70º INPM na entrada do estabeleci-
mento, em recipiente e local devidamente identificados, para uso 
dos clientes; 

VII – a manutenção dos talheres protegidos em dispositivos pró-
prios ou embalados individualmente;

VIII – a intensificação da higienização dos cardápios e galheteiros 
com álcool 70º INPM (setenta por cento);

IX – a manutenção de ambientes ventilados;

X – o aumento da frequência da higienização de superfícies (me-
sas, cadeiras, maçanetas, superfícies do bufê, café e balcões) do 
estabelecimento bem como procedimentos de higiene na cozinha 
e do(s) banheiro(s);

XI – proibição de utilização de toalhas de mesa, exceto se descar-
táveis, que deverão ser trocadas a cada utilização;

XII – a organização das filas de “caixa” e atendimento mantendo 
distância mínima de 2 (dois) metros entre os clientes;

XIII – a disponibilização no “caixa” de álcool 70º INPM para higie-
nização das mãos;

XIV – proibição de utilização de espaços kids, playgrounds, salas 
de jogos/diversões ou quaisquer outros espaços similares;

XV – proibição de projeções em telões e similares, mesas de sinuca 
e outros tipos de jogos;

Art. 11. Os responsáveis pelo estabelecimento devem orientar ao 
funcionários sobre a correta higienização das instalações, equi-
pamentos, utensílios, higiene pessoal e utilização de máscaras 
e, ainda:

I – os funcionários devem ser orientados a intensificar a higieni-
zação das mãos e antebraços, principalmente antes e depois de 
manipularem alimentos;

II – o funcionário que apresentar febre e/ou sintomas respiratórios 
(tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor 
de garganta, dores no corpo, dor de cabeça) deve ser afastado do 
trabalho e encaminhado ao serviço médico;

Art. 12. Fica proibido o funcionamento de casas noturnas, tabaca-
rias, boates, baladas, casas dançantes e similares.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA

Art. 13. Fica permitido o funcionamento das Academias de Ginás-
tica a partir do dia 18 de maio, segundo regulamentação a ser 
disponibilizada pela Secretaria de Saúde do município. 

Parágrafo único. A partir da publicação deste Decreto fica autori-
zado o atendimento individualizado de personal trainer ao ar livre 
ou em ambientes fechados de academias, inclusive aquelas loca-
lizadas nos condomínios residenciais, desde que respeitandas as 
regras dispostas no §3º do artigo 15 do Decreto 566/2020.

CAPÍTULO V
DO GATILHO AUTOMÁTICO PARA LOCKDOWN

Art. 14. Fica instituído gatilho automático para lockdown ou parali-
sação de atividades, a ser acionado pela Secretaria Municipal de 
Saúde assim que, através da análise do boletim epidemiológico, 
verificar-se risco ao município em razão da taxa de ocupação 
geral de UTI e Taxa de Positividade de Testes realizados pelas 
Unidades Sentinelas.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. O descumprimento pelos estabelecimentos das normas 
aqui estipuladas ensejará na aplicação de multa, nos termos do 
art. 7º do Decreto 445/2020.

Art. 16. Este decreto entre em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 07 de maio de 2020

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito Municipal


