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D E C R E T O  Nº  2 6 6 3 3, DE 24 DE ABRIL DE 2020 

 
Altera o inciso XI, retifica o inciso XVIII e 
acrescenta os incisos XIX e XX ao §5º do 
artigo 11 do Decreto 26.557, de 18 de 
março de 2020, conforme redação do 
Decreto 26.612, de 17 de abril de 2020, 
bem como altera o referido §5º. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas e, 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º Fica alterado o inciso XI, retificado o inciso XVIII e 
acrescentado os incisos XIX e XX ao §5º do artigo 11 do Decreto 26.557, de 18 
de março de 2020, conforme alterações realizadas pelo do Decreto 26.612, de 17 
de abril de 2020, bem como altera o referido § 5º, passando a vigorar com as 
seguintes alterações:  

 
Art. 11 [..] inalterado; 
 
[..] 
 
§ 5º. As atividades comerciais e de prestação de serviços, deverão 
obrigatoriamente observar as seguintes regras gerais para 
atendimento ao público: (NR) 
 
I – [..] inalterado; 
 
II - [..] inalterado; 
 
III – [..] inalterado; 
 
IV - [..] inalterado; 
 
V – [..] inalterado; 
 
VI - [..] inalterado; 
 
VII - [..] inalterado; 
 
VIII - [..] inalterado; 
 
IX - [..] inalterado; 
 
X - [..] inalterado; 
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XI – Para a acesso aos estabelecimentos e nas filas, clientes e 
funcionários deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de 
proteção de acordo as orientações da Secretaria de Saúde; 
 
XII – [..] inalterado; 
 
XIII - [..] inalterado; 
 
XIV - [..] inalterado; 
 
XV – [..] inalterado; 
 
XVI - [..] inalterado; 
 
XVII – [..] inalterado; 
 
XVIII - Deverão ser observadas todas as Notas Orientativas 
emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde. (NR) 
 
XIX – É obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos, 
públicos e privados, prestadores de serviços de saúde; 
 
XX – Fica determinado aos operadores do sistema de mobilidade, 
aos concessionários e permissionários do transporte coletivo, bem 
como a todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e 
individual, público e privado, de passageiros, a adoção, no mínimo, 
das seguintes medidas: 
 
a) uso obrigatório de máscaras; 
 
b) a realização de limpeza minuciosa diária dos veículos com 

utilização de produtos que impeçam a propagação do vírus 
como álcool líquido setenta por cento, solução de água 
sanitária; 

 
c) a realização de limpeza rápida das superfícies e pontos de 

contato com as mãos dos usuários, como roleta, bancos, 
balaústres, pega-mão, corrimão e apoios em geral, com álcool 
líquido setenta por cento a cada viagem no transporte 
individual; 

 
d) a realização de limpeza rápida com álcool líquido setenta por 

cento dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas 
de cartão de crédito e débito), após cada utilização; 

 
e) a disponibilização, em local de fácil acesso aos passageiros, 

preferencialmente na entrada e na saída dos veículos, de álcool 
em gel setenta por cento; 

 
f) a circulação com janelas e alçapões de teto abertos para 

manter o ambiente arejado, sempre que possível; 
 

g) a higienização do sistema de ar-condicionado; 
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h) a fixação, em local visível aos passageiros, de informações 
sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção do 
COVID-19; 

 
 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário e ratificam-se os 
demais termos do Decreto 26.557, de 18 de março de 2020, que não foram 
alterados por este ato. 

 
  

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 
abril de 2020. 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

        
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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