MUNICIPIO DE PEROBAL
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO N. 14t2020

Declara situaçáo de emergência no MunicÍpio de Perobal
em razão da pandemia do CORONAVIRUS, e dispÕe sobre
a adoção de outras medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuiçÕes legais; e

-

Considerando a Declaragão da Organização Mundial de Saúde OMS, de 30 de
janeiro de 2020, declarando a pandemia e a emergência pública de importância internacional (ESPll);
Considerando o disposto na Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
Considerando a Portaria MS/GM no'188 de 03 de fevereiro de 2020, que Declara
emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da lnfecção humana
pelo Novo Coronavirus (COVID-19);
considorando o Decreto Estadual n.0 423012020, que estabelece medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância lnternacional decorrente do coronavirus
(COVID-19), com as alteraçÕes promovidas pelo Decreto Estadual no4258, de 17 de março de 2020;
Considerando que diante da recente situação, demandando esÍorços conjunto na
gestão e adoçâo das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e dimlnuição dos riscos e
danos á saúde pública;

DECRETA:

Art. 10. Fica declarada situaçáo de emergência no àmbito do MunicÍpio de Perobal,
Estado do Paraná, estando seus órgáos da administraçâo direta e indireta, obrigados a observarem os
seguintes procedimentos, visando ao controle da disseminaçáo do vírus COVID-19 no municÍpio:
o acesso do público deve ser restrito ao necessário, mediante permissão e prévio
por
teleÍone pela secretaria municipal procuÍada;
agendamento
ll a suspensáo dos cursos e viagens a serviço, exceto em casos extremamente
necessários.
§1o CabeÉ a cada secretário municipal estabelecer e adotar outras medidas a serêm
observadas dentro de repartição que, de forma justificada e razoâvel compatibilizem ao máximo a
continuidade do serviço público e prevenÉo ao coronavirus (COVID'19);

l-

-

-

Art. 20 Para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavÍrus, serão adotadas, através da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes
medidas:

|-

Suspender

os atendimentos eletivos dos serviços públicos de.

psicologia,

fisioterapia (permanecendo somente o pós-ciúrgico), atendimentos odontológicos, visitas domiciliaÍes,
mantenào

o; atendimentos de emergência/indispensáveis para os Munícipes de Perobal;
ll - Estender por tempo superior a 06 (seis) meses a partir da data do vencimento o

prazo das receitas médicas de medicamentos de uso contÍnuo;
lll - Solicitar caso necessário o remaneiamento provisório de Íuncionários de outros
setores da saúde, com vistas a formar grupos e desenvolver açÓes para enfrentamento do novo vírus;
lv _ paralisar a linhá municipal de transporte da saúde, mantendo somente as que se
fizerem necessária5;
V Manter em Íuncionamento a farmácia municipal e os agentes comunitários da

'

-

de combate a endemias.
saúde e os agentes
-Art.3oFicamdeterminadoaosetorprivado,indÚstria'comércioeserviçosdo
MunicÍpio,'ai"i,tit"os,
a partir de 23 de março de 2020, o cancelamento de eventos esportivos, culturais, artísticos,
comerciais, religiosos e ouaos eventos que possam causar aglomeraçáo de
poriiid",
pessoas.

'

Art. 40 - Todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, industriais, entidades
privadas, escritórios de profissionais liberais e afins, deveráo §uspender integralmente suas atividades
ãero

pãooe

pelo prazo que
15 (quinze) dias, a partir de 23 de março de 2020, podendo ser pronogado

MUNICIPIO DE PEROBAL
ESTADO DO PARANÁ

entender necessário a autoridade pública, com exceção de íarmácias, dentistas, veterinários e suas
respectivas cllnicas (unicamente em situação de urgência clÍnica), servigos de distribuição de água
envazada e gás de cozinha (GLP), supermercados, minimercados, açougues, mercearias, postos de
combustÍvel (venda exclusiva de combustÍvel), e o serviço de:
| - Entrega domiciliar dos seguimentos permitidos conÍorme acima;
§ 1" Fiôa permitido em caráter excepcional, a venda de alimentos por restaurantes,
lanchonetes, padarias, panificadoras, com retirada no local ou entrega (delivery).
§ 20 Fica permitido ainda, a venda de produtos agrícolas e de alimentação animal
(v.9. raçÕes, suplementos alimentares, defensivos, adubos, para lavoura) por meio telemático/remoto

com retirada no local, desde que o estabelecimento permaneça fechado para o acesso ao público,

podendo haver entrega a domicílio (delivery).
§3o Nos locais em que se permitirá o funcionamento nos termos do caput deste artigo
e seus parágraÍos, Íca proibido o consumo de quaisquer produtos nos estabelecimento e arredores;
ll - As instituiçÕes Íinanceiras, os bancos e postos de atendimento bancários, poderão
realizar trabalho intemo com atendimento ao público, desdê que não tenha aglomeração de pessoas,
obedecendo ao limite de oz(dois) metros de distância de uma pessoa a outra, quando em Íila, e que
permaneça no interior do estabelecimento apenas 02(dois) clientes por vez.
lll Os estabelecimentos descritos no caput deste artigo e que serão permitidos o
funcionamento deverão restringir o acesso de seus usuários nâo permitindo aglomeração de pessoas em
seus interiores, aumentando a frequência de limpeza de superÍícies frequentemente tocadas.
Art. 5o - Recomenda-se que empresas e indústrias estabeleçam Íérias coletivas aos
seus funcionários a Íim de estancar momentaneamente a alta circulaÉo de pessoas.
adoçâo de trabalho domiciliar aos
PaÉgrafo Único: Recomenda-se ainda
trabalhadores de empresas privadas e de profissionais liberais.
Arl.60 Fica suspenso a partir de 23 de março de 2020, o atendimento presencial ao
público junto ao Paço Municipal e nos estabelecimentos prestadores de serviços Públicos, exceto os
ielativos às atividades essenciais, adotando-se em caso de urgência e/ou emergência, havendo
possibilidade, do trabalho remoto.

-

e

'

Art. 7" - Fica excepcionalmente di§pensada a licitaçáo para aquisição de bens,
serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saÚde -pÚblica de
impoftância internacional decorrente do coronavírus de que trata a Lei Federal n. 13.979 de 06 de

fevereiro de 2020.

- A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo.é temporária e
aplica-se apenas ãnquanto pàrdurar a emêrgência de saúde pública de importância internacional

§

10

decorrente do coronavlrus.
serão
s 20 - Todas as contrataçÕes ou aquisiçÕes realizadas com fulcro neste Decreto
(internet),
comPutadores
mundial
de
na
rede
imediatamente dispãnibilizadas em sÍtio oícial especlÍico
de
contendo, no que couber, além das informaçÕes previstas no § 30 do art. 8o da Lei no 12.527, de 18
Brasil'
o
do
Federal
na
Receita
inscrição
de
sua
o
número
nome
do
contratado,
àOt
t,
o
Oe
novembro
prazo contratual, o valor e o respectivo pÍocesso de contratação o,u aquisiçâo.
Art. Bo - O àescumprimento das determinações constantes neste Decreto, poderá
ensejar crime de desobediência (Art. 330, Código Penal) .olJ ainda contra a saÚde Pública (Art. 2ô8,
Códilo Penal), além das demais sançÔes adminisfativas cabÍveis.

PaÉ$aÍo único: Além das Penalidades descritas no caput poderá ainda sêr

determinado o cancelamento do alvará de licença.

Art. g" - As medidas previótas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer

momento, de acordo com a situação epidemiolÓgica do Município'
Art. 1O - Este decràto entrarã em vigor na data de suâ publicaçâo vigorará enquanto
p erdurar o estado de emergência nacional pe lo COV|D19, classificada como Pandemi a
E PEROBAL, ESTADO DO PARAN Á, aos 20 de março
PREFEITURA MUNICIP
de 2020.

DE ALIIIIEIDA
Prefeito Municipal

cÂ DC f'lO J ORNAL
u'r'vttJÀfiÀM A ILU STRADO
ir att

_r,

1..,i

nl0
Ildição i'{.'.rlJ
»ata,...d..L.......

96

0

l\SS INAT IJ ]i

,ri

