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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Preleitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ -11.845.394/0001-03 

DECRETO Nº 2040 DE 12 DE MAIO DE 2020. 

SÚMULA: Altera o artigo 10º do Decreto nº 2035 
de 19 de abril de 2020, flexibilizando a abertura de 
academias e congêneres. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
das atribuições que a Lei Orgânica do Municipio lhe confere, bem como demais 
disposições legais aplicáveis a espécie em especial da Lei Federal nº 13.979/2020: 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.344 de 11 de maio de 2020, exarado 
pelo Sr. Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que considera como atividades 
essenciais as academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Paraná, por intermédio do Decreto 
nº 4545, de 27 de abril de 2020, em seu artigo 2-B, autoriza a reabertura de tais 
estabelecimentos após a normativa da SESA/PR; 

CONSIDERANDO que a SESA/PR até a presente data não emitiu normativa sobre 
o assunto, e que, tais estabelecimentos sendo considerados essenciais não podem ver 
suas portas fechadas em razão da demora de normalização pelo Estado. 

CONSIDERANDO as orientações do Conselho Regional de Educação Física do 
Paraná, nos procedimentos de reabertura de Academias; 

CONSIDERANDO as regras impostas pelo Ministério da Saúde. 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica alterado o artigo 10°, do Decreto nº 2035 de 19 de abril de 2020, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2°. Fica autorizado o retorno das atividades das academias, centros de ginástica, 
ballet, dança e similares, a partir de 13 de maio de 2020, desde que observados 
obrigatoriamente os seguintes requisitos e determinações: 

1. Torna-se obrigatório o uso de máscaras (descartáveis ou não) por todos os 
frequentadores do estabelecimento, sejam funcionários, colaboradores, alunos etc., 
inclusive para o exercício de atividades de musculação e aeróbicas, entre outras, bem 
como de álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) e lenços de papel ou TNT para 
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limpar os aparelhos das academias, devendo ser sempre higienizados antes e depois da 
sua utilização individual por cada praticante das atividades, ficando sob a 
responsabilidade do professor e proprietário a conscientização e cumprimento desta 
obrigação; 

li . É vedada a realização de atividades que gerem contato físico entre os 
praticantes ou entre estes e os professores/instrutores; 

Ili . É vedado o compartilhamento de aparelhos, instrumentos, pesos, sem 
prévia e rigorosa higienização, mediante utilização de álcool 70% (setenta por cento) , 
hipoclorito de sódio (solução de 50ml de água sanitária para 01 (um) litro de água) ou 
produto destinado para tanto , quanto das mãos do praticante e professor/instrutor por 
meio de lavagem adequada com água e sabão ou álcool 70% (setenta por cento); 

IV. Os treinamentos deverão ser personalizados, mediante agendamento, 
sendo limitada a entrada e permanência concomitante de, no máximo, 10% (dez por 
cento) da capacidade de pessoas calculada de acordo com a metragem do 
estabelecimento respeitando 04 (quatro) metros quadrados por pessoa , para os 
estabelecimentos abrangidos por este Decreto, observado, ainda, o limite máximo de até 
1 O (dez) pessoas; 

V. As aulas/sessões de treino deverão ter duração máxima de 60 (sessenta) 
minutos, com intervalo de 10 (dez) minutos destinados à completa higienização do 
estabelecimento para preparar a próxima aula/atividade, mediante utilização de álcool 
70% (setenta por cento) , hipoclorito de sódio (solução de 50ml de água sanitária para 
01 (um) litro de água) ou produto destinado para tanto; 

VI. Deverá ser destinado horário específico para atividades de idosos, 
respeitando-se as demais regras indicadas neste Decreto, de modo que não tenham 
contato com outros grupos, sendo absolutamente recomendável que deem preferência 
para a realização de atividades em casa, por meio de instrução/acompanhamento remoto; 

VII. As aulas em turmas ficam condicionadas à manutenção de distanciamento 
mínimo de 04 (quatro) metros quadrados entre as pessoas, observados os demais 
requisitos deste Decreto; 

VIII. Os aparelhos destinados às atividades aeróbicas (esteiras, bicicletas, 
elípticos etc.) deverão ter distanciamento mínimo de 04 (quatro) metros quadrados entre 
si e dos demais aparelhos; 

Página 2 de 4 

Rua Bahia, nº 660, CEP nº 87330-000, Nova Cantu/PR - Fones: (44) 3527-1281 , (44) 3527-1096, (44) 3527-
1280 e-mail: gabinete@novacantu.pr.gov.br. 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP- Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE NOVA CANTU. 

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 
A Prefeitura Municipal Nova Cantu - PR da garantia da autenticidade 

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil 
deste documento, desde que visualizado através de 

www.novacantu.Qr.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico. 



ICP 
Brasil 

~ 

De acordo com a Lei Municipal Nº 363/2012 de 18 de Abril de 2012. 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU-PR. 

Preleitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ-11.845.394/OOO1-O3 

IX. Ficam vedadas as aulas experimentais e diárias de pessoas que não sejam 
residentes e domiciliadas no Município de Nova Cantu , Estado do Paraná; 

X. É obrigatório a utilização de álcool 70% (setenta por cento) em gel ou líquido 
pelos frequentadores mencionados no inciso anterior, para fins de higienização constante, 
desde a entrada do estabelecimento até o manuseio de instrumentos, toques no chão, 
paredes, aparelhos etc. ; 

XI. Os frequentadores deverão ter a temperatura mensurada na entrada do 
estabelecimento, sendo proibida a realização das atividades por aqueles que estiverem 
com a temperatura corporal acima de 37,7 graus celsius, devendo ser orientado 
imediatamente a procurar atendimento médico; 

XII. É vedado o atendimento de pessoas que estejam apresentando sintomas 
como: coriza, tosse, febre e mal-estar; 

XIII. É vedado o comparecimento ou atividades por crianças até 12 (doze) anos; 

XIV. É proibido o compartilhamento de instrumentos e objetos entre os 
frequentadores, sendo expressamente vedado o revezamento no mesmo aparelho ou 
objetos, devendo a troca ser realizada apenas ao final de cada série e mediante absoluta 
e rigorosa higienização do aparelho, peso, anilha, banco etc., por meio de álcool 70% 
(setenta por cento), hipoclorito de sódio (solução de 50ml de água sanitária para 01 (um) 
litro de água) ou produto destinado para tanto; 

XV. Na entrada do estabelecimento deverá ser fornecido tapete umidificado com 
hipoclorito de sódio (solução de 50ml de água sanitária para 01 (um) litro de água), ou 
substancia análoga , cuja limpeza dos pés é obrigatória para adentrar ao estabelecimento; 

XVI. É proibida a permanência de pessoas que não estejam realizando as 
atividades ou fornecendo os treinamentos, antes, durante ou depois destes. 

XVII. É vedado o compartilhamento de luvas , munhequeiras, straps, toalhas e 
afins; 

XVIII. Após cada serie e/ou troca de alunos é expressamente obrigatória a 
rigorosa e completa higienização do aparelho, pesos , anilhas, bancos etc., por meio de 
álcool 70%, (setenta por cento) hipoclorito de sódio (solução de 50ml de água sanitária 
para 01 (um) litro de água) ou produto destinado para tanto, preferencialmente com lenços 
ou toalhas de papel; 
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XIX. É vedada a utilização de aparelho celular pelos frequentadores que 
manuseiem os instrumentos, aparelhos etc., no interior do estabelecimento, por ter grande 
potencial de contaminação; 

XX. É proibido o uso de bebedouros com água por pressão, de modo que cada 
aluno ser responsável por trazer a sua garrafa d'água, sendo este de uso individual e 
intransferível ; 

XXI. É vedado consumo de bebidas e alimentos no interior do estabelecimento; 

XXII. É proibida a troca de roupas no local (o aluno deverá chegar ao local 
adequadamente trajado e preparado para a atividade física) , bem como não será 
permitido que o aluno tome banho após o treino dentro do estabelecimento; 

XXIII. É obrigatório o monitoramento dos colaboradores que ao apresentar 
qualquer sintoma de COVID-19 deverá imediatamente ser afastado das atividades e 
orientado a procurar atendimento médico; 

XXIV. Fica obrigatório a desinfecção ou pulverização da academia todos os dias 
após o término ou antes do início das atividades diárias, com produtos com quaternário 
de amônia ou de efeito similar. 

Parágrafo Primeiro. Exclusivamente para fins de adequação às regras transcritas neste 
artigo, fica autorizada a abertura dos estabelecimentos previstos no caput, nos horários 
das 6h00 às 18h00 (seis às dezoito horas) de segunda-feira à sábado. 

Parágrafo Segundo. As normas a serem seguidas e que por ventura não constem deste 
Decreto, deverão obedecer às exigências do Ministério da Saúde, bem como do Conselho 
Regional de Educação Física do Paraná, no tocante as medidas preventivas para 
reabertura de estabelecimento, devendo sempre ser observada a norma mais rígida e 
restritiva. 

Art.3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, alterando o artigo 10º do 
Decreto nº 2035/2020 e disposições contrárias. 

Nova Cantu , Estado do Paraná em 12 de maio de 2020. 

Prefeito Municipal 
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Governo Municipal de Nova Canto/PR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE SUSPENÇÃO DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo nº 45/2020. 

Modalidade Pregão Presencial nº 18/2020 - PMNC. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
VINCULADOS A SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO DA SAUDE. 

O Município através do Prefeito Municipal resolve suspender o referido procedimento 
licitatório, pois deverá ser feito verificações e correções no Edital , depois disso será 
republicado uma nova data de abertura do processo. 

A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito desta suspenção e de 
outros assuntos relacionados a presente, deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas, pelo telefone (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280. E-mail : 
licitacao@novacantu .pr.qov.br. 

NOVA CANTU - PR, 12 de Maio de 2020. 

~~-;;~~. 
Jose Carlos Gomes 

Prefeito 
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