
 

Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná 
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 – CEP: 84615-000 

Fone: (042) 3573-1212 – Fax (042) 3573-1188 

CNPJ 75.688.366/0001-02 

 
 

DECRETO Nº 18 
Data: 22 de março de 2020. 

Ementa: Decreta Situação de Emergência no Município de 

Porto Vitória – PR e define outras medidas de enfrentamento 

da pandemia decorrente do coronavírus – COVID-19. 

 

KURT NIELSEN JUNIOR, Prefeito do Município de Porto Vitória, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos 

declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as recomendações expedidas pelo Ministério 

da Saúde;  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emer-

gência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dis-

ciplina sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-

nacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regula-

mentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4230, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do 

Paraná, que estabelece, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do 

Paraná, as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da Infecção 

Humana pelo COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4317, de 21 de março de 2020, do Governo do Estado do 

Paraná, que dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 338/2020, de 20 de março de 2020, expedida pela Se-

cretaria de Estado da Saúde – SESA; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante po-

líticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do 

Artigo 196 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 13/2020 deste Município, que dispõe sobre as 

medidas temporárias para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Inter-

nacional decorrente da Infecção Humana pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como a necessidade 

de complementá-lo com as determinações e obrigações adiante estipuladas; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 

doença no âmbito deste Município; 

 

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem 

o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, bem como que o isolamento social é con-

siderado a principal estratégia de proteção e prevenção para a transmissão do COVID-19. 
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DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica decretada Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Porto 

Vitória, Estado do Paraná, em razão de pandemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, 

provocada pelo agente Novo Coronavírus. 

 

Art. 2º. A partir de 23/03/2020, o atendimento ao público, de forma presencial, na sede 

da Prefeitura do Município, bem como em todas as Secretarias, Órgãos e Departamentos Municipais, 

ficará suspenso, incialmente, pelo período de 15 (quinze) dias. 

 

Parágrafo único. As solicitações de serviços, requerimentos, emissão de guias, consultas 

tributárias e qualquer outra demanda dos Munícipes que seja considerada essencial ou urgente, deverá 

ser requisitada mediante contato telefônico, através do número (42) 3573-1212, ou mediante o enca-

minhamento de e-mail para o endereço: planejamento@portovitoria.pr.gov.br. 

 

Art. 3º. Excetua-se da suspensão prevista no art. 2º a Secretaria de Saúde, eis que esta é 

indispensável ao combate à pandemia do Coronavírus. 

 

Parágrafo Único. O atendimento presencial pela Secretaria de Saúde deverá preceder de 

prévio agendamento telefônico, através do número (42) 3573-1840. 

 

Art. 4º. Os serviços desempenhados em todas as Secretarias, Órgãos e Departamentos do 

Município serão realizados de modo a garantir o funcionamento mínimo e essencial da Administração 

Municipal, sempre atendidos todos os protocolos de segurança, higiene e saúde pública necessários a 

minimizar os riscos de contágio e proliferação do CORONAVÍRUS – COVID19. 

 

§1º Os servidores municipais que se enquadrem nos grupos de risco deverão proceder con-

soante o já previsto e definido no Decreto Municipal n.º 13/2020. 

 

§2º Os serviços e atendimentos que se revelem extremamente necessários, poderão ser 

executados pela via presencial, a critério da administração municipal. 

 

Art. 5º. Fica suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir de 23/03/2020, o 

funcionamento dos seguintes estabelecimentos e atividades: 

I. Bares, casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e similares, bem como demais 

casas e locais de eventos; 

II. Academias ou centros de ginástica; 

III. Clubes, associações recreativas e afins, áreas comuns, playground, salões de festas, 

piscinas e academias em condomínios; 

IV. Galerias, comércios varejistas e atacadistas; 

V. Cultos, atividades religiosas e demais eventos que resultem na aglomeração de pessoas; 

VI. A venda de produtos, mercadorias, frutas, móveis e outros advindos de outras cidades; 

VII. Atividade de venda de ambulantes; 

mailto:planejamento@portovitoria.pr.gov.br
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VIII. O atendimento presencial ao público nos estabelecimentos prestadores de serviços 

privados, inclusive os relacionados ao Sistema Financeiro Nacional, bem como as cooperativas de cré-

dito e as casas lotéricas. 

 

§1º. Com relação aos restaurantes, lanchonetes, padarias e similares fica terminantemente 

vedada a permanência de clientes no interior do estabelecimento para consumo no próprio local, pro-

movendo-se, exclusivamente, via entrega (delivery ou take away). 

 

§2º. Estabelecimentos prestadores de serviço privados e demais profissionais liberais deve-

rão priorizar o atendimento on line, ou home office. 

 

Art. 6º. Não se aplica o estabelecido no artigo anterior às atividades essenciais, tais quais 

serviços de saúde, clinicas médicas, dentistas e veterinárias, farmácias, postos de combustíveis, distri-

buidoras de água e gás, serviços funerários, mercados, supermercados, açougues. 

 

§1º. Para as atividades essenciais, deverá o estabelecimento limitar a venda de mercadori-

as em quantidade que caracterize a formação de estoque por parte do consumidor, para evitar a falta 

de mercadorias em razão de estoques. 

 

§2º. Fica vedado aos estabelecimentos descritos no caput, o comércio de produtos não re-

lacionados a atividade essencial, salvo estabelecido no parágrafo §1º do artigo 5º. 

 

Art. 7º. Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços essenciais cujo funciona-

mento é autorizado por este decreto deverão tomar medidas para evitar aglomerações, limitando o 

acesso e permanência de pessoas por metro quadrado: 2 até 50 metros; 5 pessoas de 50 metros até 

100 metros; 10 pessoas de 100 metros até 150 metros, 15 pessoas de 150 metros até 200 metros; 20 

pessoas de 200 metros até 300 metros, 25 pessoas de 300 metros até 400 metros; 30 pessoas de 400 

metros até 500 metros; 40 pessoas acima de 500 metros. 

 

Parágrafo único. Os estabelecimentos e prestadores de serviços essenciais cujo funciona-

mento é autorizado deverão: 

I.  Adotar medidas efetivas de proteção de seus colaboradores (seja via utilização de másca-

ras, aferições de temperatura corporal, cuidados com higienização, etc.); 

II. Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies fixas, áreas co-

muns e estruturas que são frequentemente manipuladas (balcões, mesas, poltronas/cadeiras, portas 

giratórias e de vidro, caixas eletrônicos, catraca, cartão de visitante, ponto eletrônico, máquinas de 

cartão de crédito/débito, maçanetas, torneiras, porta-papel toalha, dispenser de sabão líquido/álcool 

gel, corrimões, painéis de elevadores, telefones) e demais artigos e equipamentos que possam ser de 

uso compartilhado e/ou coletivo; 

III. Colocar à disposição dos colaboradores e dos consumidores em geral, um número am-

plo de frascos de álcool em gel 70%, que precisam estar estrategicamente localizados em todas as áreas 

do estabelecimento; 

IV. Intensificar para seus funcionários os treinamentos que possam contribuir para as me-

didas de prevenção, como higienização das mãos, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 
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Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), manejo clínico, coleta de material para análise laboratorial 

e notificação dos casos suspeitos de COVID-19; 

V. Evitar o uso de ar condicionado, dando preferência a ventilação natural; 

VI. Abrir portas e janelas, para melhor arejar o ambiente; 

VII. Retirar ou lacrar, de maneira que impossibilite o uso, de bebedouros que propiciam 

proximidade entre a boca e o dispensador da água; 

VIII. Disponibilizar um colaborador para restringir a entrada de pessoas, de acordo com a 

orientação disposta no caput deste artigo; 

IX. Orientar os consumidores para que mantenham a distância adequada (02 metros), es-

pecialmente em filas de caixa; 

X. Observar, na organização de suas mesas, a distância mínima de 02 (dois) metros entre 

elas; 

XI. Recomendar a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família, para a realização de 

compras. 

 

Art. 8º. Fica permitida, ainda, a venda de produtos agrícolas e de alimentação animal (ra-

ções, suplementos alimentares, defensivos, adubos para lavoura), desde que o estabelecimento perma-

neça fechado para acesso ao público, promovendo-se, exclusivamente, via entrega (delivery ou take 

away). 

 

Art. 9º.  Os funerais realizados nos Município deverão ser restritos apenas aos familiares 

diretos e amigos próximos, limitados, de qualquer forma, ao número máximo de 10 (dez) pessoas e à 

duração de 01 (uma) hora, respeitados todos os protocolos de higiene e segurança previstos no artigo 

7º desse Decreto. 

 

Art. 10. Recomenda-se ainda aos empresários de todos os ramos comerciais, industriais 

do município de Porto Vitória que avaliem a aplicação das seguintes medidas: 

I. Redução de jornada de trabalho; 

II. Redução das equipes; 

III. Dispensa de colaboradores integrantes dos grupos de risco; 

IV. Antecipação de férias; 

V. Férias coletivas; 

VI. Rodízio de colaboradores (equipe escalonada); 

VII. Home office; 

VIII. Vendas online, delivery e take away. 

 

Art. 11. Como medidas individuais, as quais devem ser cumpridas com absoluta e estrita 

observância e prioridade, recomenda-se aos munícipes, em especial aqueles com sintomas respirató-

rios, que fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem sua 

circulação em ambientes com aglomeração de pessoas. 

 

§1º Também como medidas individuais, as quais devem ser cumpridas com absoluta e es-

trita observância e prioridade, os munícipes devem atender às seguintes recomendações: 

I. evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas;  
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II. lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes 

ou com o meio ambiente e antes de se alimentar; 

III. usar lenço descartável para higiene nasal e descartá-lo imediatamente, cobrir nariz e 

boca ao espirrar ou tossir; 

IV. evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir, espir-

rar ou higienizar o nariz; 

V. não compartilhar alimentos, chimarrão, objetos de uso pessoal, como toalhas, talheres, 

pratos, copos, garrafas, independente de casos suspeitos ou pessoas em isolamento domiciliar; 

VI. manter os ambientes bem ventilados e higienizados, bem como siga toda e qualquer re-

comendação que previna ou evite a disseminação da doença COVID-19. 

 

§ 2º Aos munícipes que tenham regressado, nos últimos 14 (quatorze) dias, ou que ve-

nham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de localidades em que há transmissão comunitá-

ria do coronavírus (COVID-19), bem como àqueles que tenham contato ou convívio direto com caso 

suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas: 

I. Os que apresentarem sintomas de contaminação pelo COVID-19 (sintomáticos) deverão 

ser afastados do trabalho e permanecer isolados em domicílio, pelo período mínimo de 14 (quatorze) 

dias, contados do retorno da viagem ou contato, conforme determinação médica; 

II. Os que não apresentarem sintomas de contaminação pelo COVID-19 (assintomáticos) 

deverão ser afastados do trabalho (ou desempenhá-lo remotamente, quando possível) e permanecer 

isolados em domicílio, pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar do retorno da viagem ou contato, devendo a 

situação ser relatada, imediatamente, à Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone (42) 3573-

1840. 

 

§ 3º Consideram-se sintomas de contaminação pelo COVID-19, para os fins do disposto 

neste Decreto, a apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, conges-

tão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, 

sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia. 

 

Art. 12. As Secretarias Municipais deverão avaliar a necessidade de continuidade dos ser-

viços terceirizados promovendo quando possível a suspensão destes, desde que não cause prejuízos 

aos serviços essenciais. 

 

Art. 13. Os Gestores dos contratos de prestação de serviços deverão notificar as empresas 

contratadas quanto à responsabilidade em adotar os meios necessários para conscientizar os emprega-

dos sobre as medidas de enfrentamento ao COVID-19, bem como sobre a necessidade de informar a 

ocorrência de sintomas respiratórios ou de febre, sob pena de responsabilização contratual em caso de 

omissão que provoque prejuízo à Administração Pública Municipal. 

 

Art. 14. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e 

internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), os órgãos da Administração Pública Municipal 

adotarão as orientações e recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

dos órgãos de saúde estaduais e local, com o objetivo de proteção da coletividade. 
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Art. 15. A prestação de serviços públicos deverá ser avaliada pelas respectivas secretari-

as/departamentos, com normativas específicas, respeitando as peculiaridades de cada serviço e o risco 

envolvido em cada atendimento, mantendo-se as orientações de segurança individual e utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), máscara e álcool, com a prerrogativa de atendimento mí-

nimo ou suspensão imediata. 

 

Art. 16. Os serviços eletivos de saúde serão avaliados por meio de normativas específicas, 

respeitadas as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento. 

 

Parágrafo único. Todos os atendimentos, pesagens, consultas eletivas e exames de sangue 

não emergenciais ficam cancelados, sendo que somente haverá atendimento aos casos emergenciais, os 

quais deverão ser precedidos de comunicação prévia através do telefone (42) 3573-1840. 

 

Art. 17. O Secretário Municipal de Saúde, em parceria com a Vigilância Sanitária Epide-

miológica, deverá emitir relatório diário sobre o número de casos suspeitos e confirmados no Municí-

pio. 

 

Art. 18. Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, 

com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfren-

tamento do COVID-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal nº 12.529, de 30 de novembro 

de 2011, e do inciso II do art. 2º do Decreto Federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando às 

penalidades previstas em ambos os normativos. 

 

Art. 19. As unidades esportivas, como centros esportivos e ginásios de esportes somente 

poderão ser utilizados para ações relacionadas ao coronavírus. 

 

Art. 20. A Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento deverá provi-

denciar o contingenciamento do orçamento para que os recursos financeiro-orçamentários sejam redi-

recionados para a prevenção e o combate da COVID-19. 

 

Art. 21. Fica proibida, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir de 23/03/2020, a 

aglomeração de pessoas em locais públicos, tais como, ruas, avenidas, cachoeiras, praças, ginásios, 

parques, etc. 

 

Art. 22. Ficam suspensos em todo o território municipal, pelo prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, a partir de 23/03/2020, a realização de reuniões, excursões, cursos presenciais, missas, cul-

tos religiosos, festas, bem como outros eventos de qualquer natureza, de caráter público e/ou privado 

que envolvam aglomeração de pessoas, inclusive no âmbito dos domicílios, residências e demais pro-

priedades privadas.  

 

Art. 23. A continuidade, diminuição e/ou suspensão do serviço público de travessia do Rio 

Iguaçu via balsa, será diária e periodicamente avaliada, sendo, em qualquer caso, previamente divul-

gado à população as eventuais alterações, inclusive mediante a afixação de avisos em ambas as mar-

gens rio, próximo aos locais de ancoragem. 
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Art. 24. Sem prejuízo das sanções previstas na legislação federal e estadual, o não cum-

primento das medidas estabelecidas no presente Decreto será caracterizado como infração à legislação 

municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, cassação de li-

cença de funcionamento.  

 

Parágrafo único. Inexistindo penalidade específica para o descumprimento das medidas 

de que trata o presente Decreto, fica estabelecido o valor entre R$ 300,00 (trezentos) e R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) por dispositivo infringido, aplicado em dobro, em caso de reincidência. 

 

Art. 25. O não cumprimento de qualquer dos dispositivos, medidas e recomendações pre-

vistas neste Decreto sujeita os infratores às sanções previstas nos artigos 267 a 285 do Código Penal, 

os quais disciplinam os Crimes Contra à Saúde Pública.  

 

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Vitória, em 22 de março de 2020. 

 

 

 
 

 

KURT NIELSEN JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 


