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GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO N.º 5.737/2021 

 
Súmula: “Altera o inciso I e §1º do Art. 2º, do Decreto n. 

5.704/2021, altera os incisos I e III do Art. 4º do Decreto n. 

5.704/2021 e insere os artigos 6º-A, 6º-B, 6º-C e 6º-D no 

Decreto n. 5.704/2021”. 

  
KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, 

ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das 

especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da 

rede de atenção à saúde;  

CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19;  

CONSIDERANDO que as medidas restritivas poderão ser revistas a qualquer 

tempo, com base na situação epidemiológica do Município em relação aos casos do novo 

Coronavírus (COVID-19); 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° O inciso I, do artigo 2º, do Decreto Municipal n. 5.404/2021, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 2º (...) 

I - o funcionamento das atividades e serviços não essenciais, permitindo-se o 

atendimento nas modalidade de entrega em domicílio (delivery), retirada expressa 

sem desembarque do veículo (drive thru) e retirada em balcão (take away), no 

horário das 9h às 18h, com todas as medidas de higienização previstas nos 

protocolos de saúde, adotando os seguintes recomendações: 
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a) Comércios de pequeno porte, assim considerados os com até 60 m², somente 

poderão funcionar 50% da capacidade máxima de público; 

 

b) Comércios de médio porte, assim considerados os com área de 61 m² até 250 

m² e de grande porte, assim considerados os comércios com área acima de 250 

m², somente poderão funcionar com 30% da capacidade máxima de público; 

 

c) Médios e grandes comércios, com atendimentos internos devem 

obrigatoriamente dispor de uma pessoa na entrada de seu estabelecimento para 

aferir à temperatura e entregar álcool em gel e disponibilizar senhas de acesso 

para adentrar ao interior do local.  

 

d) Pequenos comércios devem dispor de recipiente com álcool em gel na entrada 

de seus estabelecimentos, obrigatório ao uso de todos os funcionários e clientes; 

 

e) Todos os comércios e serviços devem fazer com que os usuários e 

consumidores mantenham o distanciamento mínimo de 1,5 metros nas filas e 

corredores, inclusive no lado externo do imóvel se houver fila de entrada; 

 

f) Academias, canchas, espaços destinados à esportes, bem como bares, 

tabacarias, casas noturnas, distribuidoras e estabelecimentos congêneres, vedado 

seu funcionamento em qualquer horário e em todas as modalidades. 

 

§ 1º Todos os comércios e serviços autorizados a funcionar no âmbito do Município 

de Rio Branco do Sul, deverão adotar todas as medidas de higienização previstas 

nos protocolos de saúde, além dos mencionados no inciso I.” 

 

Art. 2º Os incisos I e III, do art. 4º, do Decreto Municipal n. 5.704/2021 passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 4º (...) 
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I - restaurantes e lanchonetes: das 10h às 00h, em todos os dias da semana, 

apenas no atendimento na modalidade delivery, ficando vedado, em todos os dias 

da semana, o consumo no local, e das 06hs às 22h o drive thru e a retirada em 

balcão (take away); 

(...) 

 

III - das 7 às 20 horas, de segunda a sábado, sendo autorizado aos domingos 

apenas o atendimento na modalidade delivery até às 20 horas para os seguintes 

estabelecimentos e atividades:  

 

a) comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, peixarias e 

açougues;  

 

b) mercados, supermercados e hipermercados; 

  

c) comércio de produtos e alimentos para animais; 

 

Art. 3º Ficam inseridos os artigos 6º-A, 6º-B e 6º-C e 6º-D ao Decreto nº. 

5.704/2021: 

 

Art. 6º-A. Fica autorizado o funcionamento de atividades de cabeleireiros, 

barbearias, salões e estúdios de beleza e tatuagem, Pets shop (banho e tosa) e 

assemelhados, das 09 às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira, com as 

seguintes restrições: 

 

a) Somente com horários previamente agendados; 

 

b) Agendamento de clientes com espaçamento mínimo de 30 minutos entre um e 

outro, de maneira que não sejam feitos atendimentos coletivos ou filas de espera; 

 

c) Kits de materiais individuais para cada cliente, e na impossibilidade, a 

higienização e esterilização adequada; 
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d) Em salões coletivos, espaçamento mínimo de 02 metros entre as cadeiras ou 

equipamentos individuais; 

 

e) Mantidos todos os protocolos de higiene e limpeza previstos para tais 

estabelecimentos com a adequada higienização; 

 

Art. 6º-B. Os estabelecimentos comerciais serão obrigados a afixar cartazes no 

interior de seus estabelecimentos, os quais serão disponibilizados pela 

Administração Pública, da seguinte forma: 

 

a) Comércios de pequeno porte, assim considerados os com área de até 60 m², 

deverão conter ao menos 01 cartaz; 

 

b) Comércios de médio porte, assim considerados os com área de 61 m² até 250 

m², deverão conter ao menos 03 cartazes; 

 

c) Comércios de grande porte, assim considerados os com área superior a 250 m², 

deverão conter 03 cartazes a cada 100 m². 

 

Art. 6º-C Os mercados e supermercados serão obrigados realizar sanitização 

semanal e manter certificado desta atividade em local visível aos consumidores e à 

fiscalização. 

 

Art. 6º-D. Permanecem suspensas as seguintes atividades, enquanto durar a 

situação de Risco Alto de Alerta – “Bandeira Vermelha”, para evitar aglomeração e 

reduzir a contaminação e propagação do novo Coronavírus (COVID-19): 

 

I - reuniões com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, comemorações, 

assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaços 

de uso público, localizados em bens públicos ou privados; 
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II - espaços de prática de atividades esportivas individuais e/ou coletivas, 

localizados em praças e demais bens públicos ou privados, estendendo-se a 

vedação às propriedades particulares voltadas para tais finalidades; 

 

III – consumo e venda de bebidas alcoólicas, em qualquer tipo de estabelecimento; 

 

Art. 4º Permanecem inalteradas as demais disposições dos Decretos Municipais nº 

5.704/2021 e 5.722/2021, que não forem conflitantes com este. 

 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir de 24 de março de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 23 de março de 2021. 

 

 

KARIME FAYAD 

Prefeita Municipal 

 


