DECRETO N°. 1262/2020
Altera o Decreto nº 1254/2020, que
declara situação de emergência no
Município de Guaramirim, nos termos
do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças
infecciosas virais e, consolida
medidas
de
prevenção
e
enfrentamento à COVID-19.
Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições,
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º. O Decreto nº 1254/2020 passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 10. ....................
..............................
§ 3º Fica limitado em até 4 (quatro) o número de pessoas por mesa em
restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres.” (NR)
"Art. 10-A. Fica limitada a entrada de 50% (cinquenta por cento) da lotação
máxima em supermercados, verdureiras e congêneres no Município de
Guaramirim, sendo permitida a entrada de apenas uma pessoa por família.
§ 1º A lotação máxima referida no caput deste artigo é aquela constante no
documento expedido pelo Corpo de Bombeiros, Militar ou Voluntário, para o
funcionamento dos estabelecimentos em questão.
§ 2º. Os estabelecimentos deverão fiscalizar o disposto neste artigo, sob
pena de fechamento.
§ 3º Como medida de aferir a limitação referida no caput deste artigo, os
estabelecimentos deverão colocar à disposição o número exato de carrinhos
e/ou cestinhas utilizados pelos seus clientes para as compras.
§ 4º Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão cumprir
todas as medidas de higienização e atendimentos necessários
recomendados pelas autoridades sanitárias e epidemiológicas, inclusive a
sanitização do ambiente interno e externo, adotando, no mínimo, as
seguintes providências:
I - disponibilização de álcool gel 70% (setenta por cento) para uso dos
funcionários e público em geral, logo na sua entrada, no interior e na saída
da loja;
II - estabelecimento de protocolo para limpeza frequente e desinfecção de
superfícies, equipamentos, materiais e objetos compartilhados pelas
pessoas, principalmente nas trocas de turnos;
III - fixação, na entrada da loja, da capacidade máxima do estabelecimento,
assim como a restrição a 50% (cinquenta por cento) dessa capacidade;

IV - orientação dos clientes para que mantenham distanciamento mínimo de
1,50m (um metro e cinquenta centímetros) durante todo o período em que
estiverem no estabelecimento, além do uso obrigatório da máscara;
V - manutenção da ventilação natural dos ambientes, preferencialmente com
a finalidade de promover a renovação do ar;
VI - disponibilização, nos sanitários de clientes e de funcionários, de kit de
higiene para as mãos, contendo sabonete líquido, álcool em gel 70%
(setenta por cento) e toalha de papel não reciclável;
VII - utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a
fim de evitar aglomeração nos estabelecimentos e entorno, especialmente
em filas para acesso e para pagamento;
VIII - instalação de barreiras de proteção nos caixas;
IX - utilização de todos os meios de comunicações internas para alertar, de
forma constante, seus clientes sobre as medidas de segurança
preconizadas pelo Ministério da Saúde.
§ 5º Os estabelecimentos comerciais referidos no caput deste artigo deverão
manter nas suas entradas pessoal treinado para orientação e abordagem
dos clientes, buscando o respeito a todas as normas de segurança.”
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guaramirim/SC, 10 de julho de 2020.
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