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DIÁRIO OFICIAL
DOMINGO, 7 DE MARÇO DE 2021

 

 

O Prefeito do Município de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
 
Considerando o Decreto n.º 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado do Paraná, que determina medidas restritiva

caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergênci
 
Considerando a Resolução n.º 221, de 26 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que dispõe sobre as 

medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID
Resolução SESA n.º 119, de 5 de fevereiro de 2021;

 
Considerando que a gravidade da emergência causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID

municipais a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único 
Saúde, bem como para a contenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID
taxa de reprodução do vírus se encontra acima da média para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para COVID

  
Considerando a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde 

número de contaminados que demandam intervenção hospitalar; havendo a falta de recursos humanos, insumos e equipamentos no atual panorama 
e a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o enfrentamento da pandemia da COVID

 
Considerando as novas medidas adotadas pelo Decreto Estadual nº 7.020 de 05 de Março de 2021 editado pelo Governo do Estado do 

Paraná, 
 

Art. 1º – Fica decretada situação de emergência no Município de Palotina para enfrentamento da pandemia decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19). 

Parágrafo único – as disposições aqui tratadas são complementares aos instrumentos já publicados a respeito das medidas adotadas para 
combate e prevenção ao COVID-19, em especial o Decreto 9.644 de 18 de março de 2020.
 

Art. 2º Em razão da situação de emergência ora declarada, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência, nos termos do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

§1º Quando da realização de dispensa de licitação, deverá ser demonstrada a compatibilidade dos preços contratados com aqueles 
vigentes no mercado, fixados com base em contratações recentes efetuadas po
ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços, bem como que foi consultado o maior número possível de forne
executantes, em atenção aos incisos II e III do pará

§2º Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação da contratação emergencial, e sendo o período de vigência da contratação insuficie
para enfrentamento da emergência, deverá ser cel

 
Art. 3º A administração pública realizará os atendimentos à população de forma presencial, sendo que todos os órgãos continuarão com 

suas atividades em horários normais, respeitadas as regras de prevenção, ficando autorizado o teletrabalho de acordo com as r
abaixo: 

§1º Os servidores autorizados a realizar o teletrabalho ou que estiverem afastados por 
permanecer em isolamento social, sob 
imposição de multas, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais pertinentes por infrações à normas sanitárias

§2º A Secretaria de Saúde, de acordo com sua necessidade e conveniência, poderá requisitar servidore
auxiliar no combate a pandemia. 

§3º Poderá ser concedido o regime de teletrabalho aos servidores que se enquadrem nos seguintes grupos:
I - Idade igual ou superior a 60 anos
II - Gestantes em qualquer fase gestacional;
III - Lactantes com filhos de até 06 meses de idade;
IV - Servidores com as seguinte

revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistemática descomp
doenças pulmonares obstrutivas crônicas
3, 4, 5), doença hepática em estágio avançado, 

§3º Estes grupos de servidores deverão comprovar a condição às suas chefias imediatas, que ficarão responsáveis por descrever as 
atividades a serem desempenhadas e as metas a serem atingidas pelos se

§4º Não terão direito ao teletrabalho os servidores já vacinados contra a Covid
condição, retornarem imediatamente às suas atividades

§5º As metas e as atividades a serem desempenhadas nesse período serão acordadas entre a chefia imediata e o servidor, 
necessária a autorização expressa da direção da unidade de lotação

§6º Cada secretaria deverá estabelecer procedimento pr
sua realidade; 
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DECRETO Nº 9979 

Declara situação de emergência no Município de Palotina e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus 
(covid-19). 

 
de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

onsiderando o Decreto n.º 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado do Paraná, que determina medidas restritiva
caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID

onsiderando a Resolução n.º 221, de 26 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que dispõe sobre as 
medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 nas instituições religiosas de qualquer natureza do Estado do Paraná e revoga a 
Resolução SESA n.º 119, de 5 de fevereiro de 2021; 

onsiderando que a gravidade da emergência causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID
a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único 

Saúde, bem como para a contenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), de forma a atuar em prol da saúde pública e que
taxa de reprodução do vírus se encontra acima da média para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para COVID

Considerando a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no âmbito municipal, regional e estadual
demandam intervenção hospitalar; havendo a falta de recursos humanos, insumos e equipamentos no atual panorama 

a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o enfrentamento da pandemia da COVID-19; 

o as novas medidas adotadas pelo Decreto Estadual nº 7.020 de 05 de Março de 2021 editado pelo Governo do Estado do 

DECRETA 
 

Fica decretada situação de emergência no Município de Palotina para enfrentamento da pandemia decorrente do novo 

s disposições aqui tratadas são complementares aos instrumentos já publicados a respeito das medidas adotadas para 
19, em especial o Decreto 9.644 de 18 de março de 2020. 

Em razão da situação de emergência ora declarada, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência, nos termos do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art

uando da realização de dispensa de licitação, deverá ser demonstrada a compatibilidade dos preços contratados com aqueles 
, fixados com base em contratações recentes efetuadas por outros Municípios ou com os fixados por órgão oficial competente, 

ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços, bem como que foi consultado o maior número possível de forne
executantes, em atenção aos incisos II e III do parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

ão haverá, em hipótese alguma, prorrogação da contratação emergencial, e sendo o período de vigência da contratação insuficie
para enfrentamento da emergência, deverá ser celebrado novo contrato emergencial. 

A administração pública realizará os atendimentos à população de forma presencial, sendo que todos os órgãos continuarão com 
suas atividades em horários normais, respeitadas as regras de prevenção, ficando autorizado o teletrabalho de acordo com as r

Os servidores autorizados a realizar o teletrabalho ou que estiverem afastados por atestados médicos
necer em isolamento social, sob pena de configuração de falta administrativa, sujeitos as sanções 

, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais pertinentes por infrações à normas sanitárias
Secretaria de Saúde, de acordo com sua necessidade e conveniência, poderá requisitar servidore

Poderá ser concedido o regime de teletrabalho aos servidores que se enquadrem nos seguintes grupos:
Idade igual ou superior a 60 anos; 
Gestantes em qualquer fase gestacional; 

actantes com filhos de até 06 meses de idade; 
Servidores com as seguintes condições clínicas: cardiopatas graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, 

revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistemática descompensada), pneumopatias graves ou descompassadas
obstrutivas crônicas - DPOC ou asma moderada/grave), imonodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado (grau

5), doença hepática em estágio avançado, diabéticos conforme juízo clinico e obesidade (IMC ≥ 40) 
Estes grupos de servidores deverão comprovar a condição às suas chefias imediatas, que ficarão responsáveis por descrever as 

atividades a serem desempenhadas e as metas a serem atingidas pelos servidores municipais no período de teletrabalho;
Não terão direito ao teletrabalho os servidores já vacinados contra a Covid-19, devendo aqueles que se encontrem afastados

retornarem imediatamente às suas atividades nas respectivas repartições. 
As metas e as atividades a serem desempenhadas nesse período serão acordadas entre a chefia imediata e o servidor, 

necessária a autorização expressa da direção da unidade de lotação; 
Cada secretaria deverá estabelecer procedimento próprio para a gestão dos pedidos de teletrabalho, observando a funcionalidade e a 
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tuação de emergência no Município de Palotina e define outras 
medidas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus 

onsiderando o Decreto n.º 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado do Paraná, que determina medidas restritivas de 
a de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19; 

onsiderando a Resolução n.º 221, de 26 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que dispõe sobre as 
instituições religiosas de qualquer natureza do Estado do Paraná e revoga a 

onsiderando que a gravidade da emergência causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) exige das autoridades 
a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de 

atuar em prol da saúde pública e que o índice de 
taxa de reprodução do vírus se encontra acima da média para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para COVID-19; 

no âmbito municipal, regional e estadual, ante o aumento do 
demandam intervenção hospitalar; havendo a falta de recursos humanos, insumos e equipamentos no atual panorama 

o as novas medidas adotadas pelo Decreto Estadual nº 7.020 de 05 de Março de 2021 editado pelo Governo do Estado do 

Fica decretada situação de emergência no Município de Palotina para enfrentamento da pandemia decorrente do novo 

s disposições aqui tratadas são complementares aos instrumentos já publicados a respeito das medidas adotadas para 

Em razão da situação de emergência ora declarada, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência, nos termos do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do artigo 4º da Lei Federal 

uando da realização de dispensa de licitação, deverá ser demonstrada a compatibilidade dos preços contratados com aqueles 
ou com os fixados por órgão oficial competente, 

ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços, bem como que foi consultado o maior número possível de fornecedores ou 
grafo único do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

ão haverá, em hipótese alguma, prorrogação da contratação emergencial, e sendo o período de vigência da contratação insuficiente 

A administração pública realizará os atendimentos à população de forma presencial, sendo que todos os órgãos continuarão com 
suas atividades em horários normais, respeitadas as regras de prevenção, ficando autorizado o teletrabalho de acordo com as regras estabelecidas 

atestados médicos, deverão obrigatoriamente 
s sanções disciplinares pertinentes, inclusive 

, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais pertinentes por infrações à normas sanitárias; 
Secretaria de Saúde, de acordo com sua necessidade e conveniência, poderá requisitar servidores de outras Secretarias para 

Poderá ser concedido o regime de teletrabalho aos servidores que se enquadrem nos seguintes grupos: 

nicas: cardiopatas graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, 
ensada), pneumopatias graves ou descompassadas (portadores de 

midos, doentes renais crônicos em estágio avançado (grau 

Estes grupos de servidores deverão comprovar a condição às suas chefias imediatas, que ficarão responsáveis por descrever as 
rvidores municipais no período de teletrabalho; 

19, devendo aqueles que se encontrem afastados, nesta 

As metas e as atividades a serem desempenhadas nesse período serão acordadas entre a chefia imediata e o servidor, sendo 

de teletrabalho, observando a funcionalidade e a 
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§7º Os servidores que estivere

tramitados com prioridade, podendo ser concedido de acordo com a conveniência da Administração Pública Municipal;
§8º Os servidores que estiverem desempenhando suas atividades por teletrabalho, ou que se encontram afastados por razões de 

impossibilidade técnica operacional para realizar suas atividades n
adicional noturno. 

§9º Para o procedimento de solicitação de teletrabalho, deverão ser preenchidos os documentos:
I - Formulário de autodeclaração;
II - Formulário de teletrabalho;
III - Parecer teletrabalho – Despacho de autorização.
§10º Nas solicitações de teletrabalho, a omissão ou prestação de informações inverídicas de forma dolosa, sujeitará o declarante a

sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais previstas na legislação. 
 
Art. 4º O atendimento presencial nos setores da administração será limitado a 05 atendimentos simultâneos no setor ou repartição, 

ressalvados os atendimentos prestados pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, cuja limitação ficará a critério do 
 
Art. 5º A Secretaria de Finanças deverá providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro

sejam redirecionados para a prevenção e o combate do covid
 

Art. 6º Haverá restrição provisória da 
§1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de serviços e atividades essenciais, sendo 

entendidos como tais todos aqueles definidos no Artigo 8º
 
Art. 7º Fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no período das 20 

horas às 5 horas, diariamente, estendendo
 
Art. 8º Para fins deste Decreto
I – Captação, tratamento e distribuição de água;
II – Assistência médica e hospitalar; 
III – Assistência veterinária;  
IV – Produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos odonto

inclusive na modalidade de entrega delivery e similares; 
V – Produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano

localizados em rodovias;  
a) durante os finais de semana fica veda

apenas por meio da modalidade de entrega (delivery)
VI – Agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal; 
VII – Funerários;  
VIII – Transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros; 
IX – Fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento; 
X – Transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
XI – Captação e tratamento de esgoto e lixo; 
XII – Telecomunicações;  
XIII – Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; 
XIV – Processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
XV – Imprensa;  
XVI – Segurança privada;  
XVII – Transporte e entrega de cargas em geral;
XVIII – Serviço postal e o correio aéreo nacional; 
XIX – Controle de tráfego aéreo e navegação aérea; 
XX – Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil,

inclusive unidades lotéricas; 
XXI – Atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da
XXII – Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa 

com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para f
em especial na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

XXIII – Outras prestações médico
comunidade;  

XXIV – Setores industrial e da construção civil, em geral;
XXV – Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a 

manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás 
natural; 

XXVI – Iluminação pública; 
XXVII – Produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de

derivados de petróleo; 
XXVIII – Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXIX – Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XXX – Inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem
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Os servidores que estiverem desempenhando o teletrabalho deverão ter seus pedidos de concessão de licença e férias analisados e 
odendo ser concedido de acordo com a conveniência da Administração Pública Municipal;

Os servidores que estiverem desempenhando suas atividades por teletrabalho, ou que se encontram afastados por razões de 
impossibilidade técnica operacional para realizar suas atividades não farão jus a recebimentos de adicional insalubridade

Para o procedimento de solicitação de teletrabalho, deverão ser preenchidos os documentos: 
Formulário de autodeclaração; 
Formulário de teletrabalho; 

Despacho de autorização. 
Nas solicitações de teletrabalho, a omissão ou prestação de informações inverídicas de forma dolosa, sujeitará o declarante a

sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais previstas na legislação.  

o presencial nos setores da administração será limitado a 05 atendimentos simultâneos no setor ou repartição, 
ressalvados os atendimentos prestados pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, cuja limitação ficará a critério do 

A Secretaria de Finanças deverá providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro
sejam redirecionados para a prevenção e o combate do covid-19. 

DAS RESTRIÇÕES 
 

Haverá restrição provisória da circulação de pessoas em espaços e vias públicas no período das 20 horas às 05 horas
se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de serviços e atividades essenciais, sendo 

definidos no Artigo 8º deste Decreto. 

Fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no período das 20 
horas às 5 horas, diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais. 

Para fins deste Decreto são considerados serviços e atividades essenciais: 
aptação, tratamento e distribuição de água; 
ssistência médica e hospitalar;  

 
rodução, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos odonto

inclusive na modalidade de entrega delivery e similares;  
rodução, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniência e similares, ainda que 

durante os finais de semana fica vedado o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso V, permitindo
apenas por meio da modalidade de entrega (delivery) 

gropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal; 

ransporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros; 
retamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento; 

ransporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo; 
aptação e tratamento de esgoto e lixo;  

uarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;  
rocessamento de dados ligados a serviços essenciais;  

ransporte e entrega de cargas em geral; 
erviço postal e o correio aéreo nacional;  

ontrole de tráfego aéreo e navegação aérea;  
viços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil,

periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da
periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa 

com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, 
em especial na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);  

utras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao atendimento da

etores industrial e da construção civil, em geral; 
eração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a 

doras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás 

 
rodução de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de

igilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
revenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

nspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 
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de concessão de licença e férias analisados e 
odendo ser concedido de acordo com a conveniência da Administração Pública Municipal; 

Os servidores que estiverem desempenhando suas atividades por teletrabalho, ou que se encontram afastados por razões de 
ão farão jus a recebimentos de adicional insalubridade, adicional periculosidade e 

 

Nas solicitações de teletrabalho, a omissão ou prestação de informações inverídicas de forma dolosa, sujeitará o declarante as 

o presencial nos setores da administração será limitado a 05 atendimentos simultâneos no setor ou repartição, 
ressalvados os atendimentos prestados pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, cuja limitação ficará a critério do responsável pelo órgão. 

A Secretaria de Finanças deverá providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-orçamentários 

no período das 20 horas às 05 horas. 
se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de serviços e atividades essenciais, sendo 

Fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no período das 20 

rodução, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, 

e animal, lojas de conveniência e similares, ainda que 

do o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso V, permitindo-se o funcionamento 

gropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal;  

ransporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros;  
retamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento;  

viços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, 

periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição Federal; 
periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa 

ins de reconhecimento de direitos previstos em lei, 

periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

eração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a 
doras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás 

rodução de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais 
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XXXI – Vigilância agropecuária;
XXXII – Produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional 

e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 
XXXIII – Serviços de manutenção, as
XXXIV – Serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que 

trata o Decreto nº 2.570, de 08 de outubro d
XXXV – Fiscalização do trabalho;
XXXVI – Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto;
XXXVII – Atividades religiosa

Ministério da Saúde; 
XXXVIII – Produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes;
XXXIX – Serviços de lavanderia hospitala
XL – Serviços de fisioterapia e terapia ocupacional;
XLI – Serviços de contabilidade e assessoria contábil;
XLII – Atividades agrícolas diretamente relacionadas com o plantio e colheita
Parágrafo único. São consideradas essenciais as 

produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.
 
Art. 9º Fica ainda suspenso o funcionamento dos seguintes estabele
I – estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, tais como casas de shows, circos, teatros, cinemas, mus

atividades correlatas; 
II – estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas 

recepções, bem como parques infantis e temáticos;
III – estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, entre outros ev

de interesse profissional, técnico e/ou científico;
IV – casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e estabelecimentos ou atividades similares;
 
Art. 10. As atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais e de prestação de 

funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 horas às 20 horas, com limitação de 50% da capacidade.
 
Art. 11. Nos termos do Decreto Estadual 7.020 de 05 de Março de 2021, 

essenciais no final de semana compreendido pelos dias 13 a 14 de Março de 2021, como medida obrigatória de enfrentamento de e
saúde pública decorrente da pandemia da COVID

 
DAS ATIVIDADE ESSENCIAIS RELATIVAS À DISTRIBUIÇÃO E 

Art. 12. Estão autorizados a funcionar das 6 às 
estabelecimentos e atividades essenciais:

I – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
II – Açougues; 
III – Mercados, supermercados e hipermercados;
IV – Comércio de alimentos para animais;
V – Feira do Produtor; 
Parágrafo único. Fica proibido o consumo no local naqueles estabelecimentos mencionados nos incisos I a IV.
 
Art. 13. Os mercados, supermercados, hipermercados e lojas de conveniência deverão limitar a entrada e permanência de pessoas, 

devendo respeitar as seguintes proporções de acordo com a área útil do estabelecimento:
I – até 100 m²: 05 (cinco) pessoas;
II – de 101m² a 200 m²: 10 (dez) pessoas;
III – de 201 m² a 500 m²: 30 (trinta) pessoas;
IV – de 501 m² a 3.000 m²: 50 (cinquenta) pessoas.
V – acima de 3.001 m²: 100 (cem) pessoas.
Parágrafo único. Fica proibido o consumo de q

Artigo 12 do presente decreto, sendo vedada a disponibilização de mesas, cadeiras e bancos aos consumidores tanto na área interna quanto externa 
do estabelecimento; 

 
Art. 14. Em todos os estabelecimentos, o

proteção acrílica, sendo o acesso feito mediante a conferência da temperatura do cliente e informação visível no caso dos sup
carrinhos cestas que já foram higienizados mediante faixas ou placas;

 
Art. 15. Os mercados, supermercados

desacompanhadas, com exceção de portadores de necessidades especiais, idosos e de quem mais precise de acompanhamento.
 
Art. 16. Os restaurantes, bares e

capacidade em 50%. 
Parágrafo primeiro. É permitido aos estabelecimentos mencionados no caput deste artigo funcionarem na modalidade de entrega 

(delivery) sem restrição de horário. 
Parágrafo segundo. Durante

modalidade de entrega (delivery). 
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igilância agropecuária; 
rodução e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional 

 
erviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre ou bicicleta;
erviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que 

trata o Decreto nº 2.570, de 08 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019;
iscalização do trabalho; 

tividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto;
tividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações da Secretaria de Estado da Saúde 

rodução, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes;
erviços de lavanderia hospitalar e industrial; 

ioterapia e terapia ocupacional; 
Serviços de contabilidade e assessoria contábil; 
Atividades agrícolas diretamente relacionadas com o plantio e colheita. 

São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização de insumos necessários à cadeia 
produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

o funcionamento dos seguintes estabelecimentos e atividades: 
estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, tais como casas de shows, circos, teatros, cinemas, mus

estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas em espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos ou 
recepções, bem como parques infantis e temáticos; 

estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, entre outros ev
resse profissional, técnico e/ou científico; 

casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e estabelecimentos ou atividades similares;

As atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais e de prestação de 
feira, das 6 horas às 20 horas, com limitação de 50% da capacidade. 

Nos termos do Decreto Estadual 7.020 de 05 de Março de 2021, ficam suspensos o funcionamento dos serviços e atividade
essenciais no final de semana compreendido pelos dias 13 a 14 de Março de 2021, como medida obrigatória de enfrentamento de e
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19. 

DAS ATIVIDADE ESSENCIAIS RELATIVAS À DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS
 

Estão autorizados a funcionar das 6 às 20 horas, de segunda a domingo, com proibição de consumo no local, os seguintes 
estabelecimentos e atividades essenciais: 

omércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, distribuidoras de bebidas, peixarias e

ercados, supermercados e hipermercados; 
omércio de alimentos para animais; 

Fica proibido o consumo no local naqueles estabelecimentos mencionados nos incisos I a IV.

Os mercados, supermercados, hipermercados e lojas de conveniência deverão limitar a entrada e permanência de pessoas, 
rções de acordo com a área útil do estabelecimento: 

até 100 m²: 05 (cinco) pessoas; 
de 101m² a 200 m²: 10 (dez) pessoas; 
de 201 m² a 500 m²: 30 (trinta) pessoas; 
de 501 m² a 3.000 m²: 50 (cinquenta) pessoas. 

cem) pessoas. 
Fica proibido o consumo de quaisquer produtos no interior dos estabelecimentos mencionados nos incisos I a IV do 

sendo vedada a disponibilização de mesas, cadeiras e bancos aos consumidores tanto na área interna quanto externa 

Em todos os estabelecimentos, os caixas disponibilizados aos clientes para pagamentos deverão contar com a inst
proteção acrílica, sendo o acesso feito mediante a conferência da temperatura do cliente e informação visível no caso dos sup
carrinhos cestas que já foram higienizados mediante faixas ou placas; 

Os mercados, supermercados, hipermercados e lojas de conveniência devem limitar a entrada somente de pessoas 
desacompanhadas, com exceção de portadores de necessidades especiais, idosos e de quem mais precise de acompanhamento.

bares e lanchonetes poderão funcionar das 10 horas às 20 horas, de segunda à sexta

É permitido aos estabelecimentos mencionados no caput deste artigo funcionarem na modalidade de entrega 

Durante os finais de semana fica vedado o consumo no local, permitindo-
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rodução e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional 

sistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre ou bicicleta; 
erviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que 

e 2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019; 

tividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto; 
s determinações da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e do 

rodução, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes; 

atividades acessórias, de suporte e a disponibilização de insumos necessários à cadeia 

estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, tais como casas de shows, circos, teatros, cinemas, museus e 

em espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos ou 

estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, entre outros eventos 

casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e estabelecimentos ou atividades similares; 

As atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais e de prestação de serviços não essenciais poderão 

o funcionamento dos serviços e atividades não 
essenciais no final de semana compreendido pelos dias 13 a 14 de Março de 2021, como medida obrigatória de enfrentamento de emergência de 

COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

horas, de segunda a domingo, com proibição de consumo no local, os seguintes 

, quitandas, mercearias, distribuidoras de bebidas, peixarias e 

Fica proibido o consumo no local naqueles estabelecimentos mencionados nos incisos I a IV. 

Os mercados, supermercados, hipermercados e lojas de conveniência deverão limitar a entrada e permanência de pessoas, 

uaisquer produtos no interior dos estabelecimentos mencionados nos incisos I a IV do 
sendo vedada a disponibilização de mesas, cadeiras e bancos aos consumidores tanto na área interna quanto externa 

clientes para pagamentos deverão contar com a instalação de 
proteção acrílica, sendo o acesso feito mediante a conferência da temperatura do cliente e informação visível no caso dos supermercados dos 

lojas de conveniência devem limitar a entrada somente de pessoas 
desacompanhadas, com exceção de portadores de necessidades especiais, idosos e de quem mais precise de acompanhamento. 

às 20 horas, de segunda à sexta-feira, com limitação da 

É permitido aos estabelecimentos mencionados no caput deste artigo funcionarem na modalidade de entrega 

-se o funcionamento apenas por meio da 
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Art. 17. As padarias, panificadoras e confeitarias

consumo no local, com limitação da capacidade em 50%.
Parágrafo primeiro. É permitido aos estabelecimentos mencionados no caput deste artigo funcionarem na modalidade de entrega 

(delivery) sem restrição de horário. 
Parágrafo segundo. Durante os finais de semana fica vedado o consumo no local, permitindo

modalidades de entrega. 
 
Art. 18. Fica autorizado o funcionamento da Feira do Produtor, 

mediante cumprimento das seguintes medidas:
I - Os feirantes deverão observar, quando da montagem das barracas, o espaçamento mínimo de 04 (quatro) metros entre elas.
II - Fica vedado aos consumidores manipularem os produtos comercializados na Feira do Produtor, d

devidas orientações. 
III - Os feirantes deverão adotar as medidas sanitárias pertinentes como forma de prevenção, devendo utilizar máscaras de 

disponibilizar aos consumidores álcool em gel.
 

DAS ATIVIDADES 

Art. 19. As atividades agrícolas
normas de higiene e segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias para impedir a proliferação da 

 

Art. 20. Fica autorizado o funcionamento das academias de ginástica, natação e 
e/ou coletivas, das 6 horas às 20 horas, de segunda a sexta

§1º Devem as academias de ginástica, natação e 
prevenção, disponibilizando álcool em gel aos consumidores e realizando constantemente a higienização dos equipamentos, bem
limpeza de armários que sejam disponibilizados aos usuários;

§2º Os usuários das academias deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção facial, ficando proibida a participação de 
pessoas dos grupos de risco e realização de atividades que contenham
de cada aluno; 

§3º Incluem-se na permissão de funcionamento as academias de ginásticas instaladas em clubes, associações e condomínios.

DO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEI

Art. 21. As instituições financeiras, lotéricas e correios deverão organizar as filas na entrada dos estabelecimentos de forma que os 
clientes mantenham entre si distância mínima de 2 (dois) metros, podendo ser afixados marcadores no passeio público a fim de 
espaçamento entre as pessoas. 

 
Art. 22. As instituições financeiras, lotéricas e correios deverão recusar atendimento a clientes que não estejam usando ou se recusem

usar máscara de proteção. 
 
Art. 23. Deverá haver periodicamente a higienização do

orientações da Vigilância Sanitária. 

 
Art. 24. Fica autorizado, a partir do dia 10 de Março de 2021, a retomada das atividades curriculares e extracurriculares na modalidade 

presencial nas instituições de ensino públicas e privadas no âmbito do Município de Palotina, mediante cumprimento do contido
98/2021 e 240/2021 da Secretaria de Estado da Saúde 

Art. 25. As aulas presenciais da rede pública municipal serão implementadas pela Secretaria Municipal de Educação a qual deverá 
disciplinar seu funcionamento por meio de normas próprias, com observância das normas Estaduais vigentes.

 
Art. 26. As empresas de transporte coletivo devem reforçar as medidas de

máxima permitida será de 70% (setenta) por cento de sua capacidade, em todos os períodos do dia.
 

Art. 27. Recomenda-se que os trabalhos administrativos em empresas e cooperati
tecnológicos para o desempenho de atividades por meio do “
forma excepcional e quando imprescindíveis, respeitando as medidas de prevenção.

Art. 28. As atividades religiosas deverão ser realizadas preferencialmente de forma não presencial e obedecer
disposições prescritas na Resolução SESA 
por cento), garantido o afastamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre a
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padarias, panificadoras e confeitarias poderão funcionar de segunda a sexta, das 0
consumo no local, com limitação da capacidade em 50%. 

É permitido aos estabelecimentos mencionados no caput deste artigo funcionarem na modalidade de entrega 

urante os finais de semana fica vedado o consumo no local, permitindo-se o funcionamento apenas por meio das 

Fica autorizado o funcionamento da Feira do Produtor, tradicionalmente realizada as quartas
mediante cumprimento das seguintes medidas: 

Os feirantes deverão observar, quando da montagem das barracas, o espaçamento mínimo de 04 (quatro) metros entre elas.
os consumidores manipularem os produtos comercializados na Feira do Produtor, d

Os feirantes deverão adotar as medidas sanitárias pertinentes como forma de prevenção, devendo utilizar máscaras de 
disponibilizar aos consumidores álcool em gel. 

DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS RELACIONADAS AO PLANTIO E COLHEITA
 

agrícolas mencionadas no Artigo 10, Inciso XLII, não terão restrição de horário, devendo ser observadas todas as 
normas de higiene e segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias para impedir a proliferação da COVID

DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA 
 

Fica autorizado o funcionamento das academias de ginástica, natação e personal trainers
e/ou coletivas, das 6 horas às 20 horas, de segunda a sexta-feira, com limitação de 30% de ocupação. 

evem as academias de ginástica, natação e personal trainers tomarem as medidas sanitárias pertinentes como forma de 
prevenção, disponibilizando álcool em gel aos consumidores e realizando constantemente a higienização dos equipamentos, bem
impeza de armários que sejam disponibilizados aos usuários; 

s usuários das academias deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção facial, ficando proibida a participação de 
pessoas dos grupos de risco e realização de atividades que contenham contato físico, devendo ser procedida à limpeza dos equipamentos 

se na permissão de funcionamento as academias de ginásticas instaladas em clubes, associações e condomínios.
 

DO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, LOTÉRICAS E CORREIOS
 

As instituições financeiras, lotéricas e correios deverão organizar as filas na entrada dos estabelecimentos de forma que os 
clientes mantenham entre si distância mínima de 2 (dois) metros, podendo ser afixados marcadores no passeio público a fim de 

As instituições financeiras, lotéricas e correios deverão recusar atendimento a clientes que não estejam usando ou se recusem

Deverá haver periodicamente a higienização dos terminais de autoatendimento pelas instituições financeiras, de acordo com as 

 
DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

autorizado, a partir do dia 10 de Março de 2021, a retomada das atividades curriculares e extracurriculares na modalidade 
presencial nas instituições de ensino públicas e privadas no âmbito do Município de Palotina, mediante cumprimento do contido

da Secretaria de Estado da Saúde – SESA ou, outras que vierem a substituí-las. 
As aulas presenciais da rede pública municipal serão implementadas pela Secretaria Municipal de Educação a qual deverá 
onamento por meio de normas próprias, com observância das normas Estaduais vigentes.

 
DO TRANSPORTE COLETIVO 

s empresas de transporte coletivo devem reforçar as medidas de higienização no interior de seus veículos, bem como a lotação 
permitida será de 70% (setenta) por cento de sua capacidade, em todos os períodos do dia. 

DO TELETRABALHO 
 

se que os trabalhos administrativos em empresas e cooperativas no âmbito local priorizem 
desempenho de atividades por meio do “home office” ou teletrabalho, considerando a possibilidade da realização de reuniões de 

forma excepcional e quando imprescindíveis, respeitando as medidas de prevenção. 
 

DAS CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS 
 

atividades religiosas deverão ser realizadas preferencialmente de forma não presencial e obedecer
disposições prescritas na Resolução SESA 221/2021 ou outra norma que venha a substituí-la, em especial, com ocupação máxima de 15% (quinze 

garantido o afastamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, em todas as direções e ainda:
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das 06 horas às 20 horas, sendo permitido o 

É permitido aos estabelecimentos mencionados no caput deste artigo funcionarem na modalidade de entrega 

se o funcionamento apenas por meio das 

tradicionalmente realizada as quartas-feiras na Praça Amadeo Piovesan, 

Os feirantes deverão observar, quando da montagem das barracas, o espaçamento mínimo de 04 (quatro) metros entre elas. 
os consumidores manipularem os produtos comercializados na Feira do Produtor, devendo os feirantes procederem às 

Os feirantes deverão adotar as medidas sanitárias pertinentes como forma de prevenção, devendo utilizar máscaras de proteção e 

RELACIONADAS AO PLANTIO E COLHEITA 

mencionadas no Artigo 10, Inciso XLII, não terão restrição de horário, devendo ser observadas todas as 
COVID-19. 

personal trainers, para práticas esportivas individuais 

tomarem as medidas sanitárias pertinentes como forma de 
prevenção, disponibilizando álcool em gel aos consumidores e realizando constantemente a higienização dos equipamentos, bem como efetuar a 

s usuários das academias deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção facial, ficando proibida a participação de 
devendo ser procedida à limpeza dos equipamentos após o uso 

se na permissão de funcionamento as academias de ginásticas instaladas em clubes, associações e condomínios. 

RAS, LOTÉRICAS E CORREIOS 

As instituições financeiras, lotéricas e correios deverão organizar as filas na entrada dos estabelecimentos de forma que os 
clientes mantenham entre si distância mínima de 2 (dois) metros, podendo ser afixados marcadores no passeio público a fim de organizar o 

As instituições financeiras, lotéricas e correios deverão recusar atendimento a clientes que não estejam usando ou se recusem a 

pelas instituições financeiras, de acordo com as 

autorizado, a partir do dia 10 de Março de 2021, a retomada das atividades curriculares e extracurriculares na modalidade 
presencial nas instituições de ensino públicas e privadas no âmbito do Município de Palotina, mediante cumprimento do contido na Resolução nº 

As aulas presenciais da rede pública municipal serão implementadas pela Secretaria Municipal de Educação a qual deverá 
onamento por meio de normas próprias, com observância das normas Estaduais vigentes. 

ão no interior de seus veículos, bem como a lotação 

vas no âmbito local priorizem a adoção de recursos 
” ou teletrabalho, considerando a possibilidade da realização de reuniões de 

atividades religiosas deverão ser realizadas preferencialmente de forma não presencial e obedecer integralmente às 
la, em especial, com ocupação máxima de 15% (quinze 

s pessoas, em todas as direções e ainda: 
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I – As celebrações não possuem limite de tempo pré

observado o limite de dois dias por semana;
II – Todos os que estiverem presentes na celebração deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção facial durante toda a 

celebração; 
III – Deverá ser disponibilizado aos participantes, na entrada da igrej

gel para higienização das mãos; 
IV – Deverá haver a aferição da temperatura dos participantes na entrada da igreja, templo ou local de realização da cerimônia reli

e, constatando-se que a temperatura aferida está acima no normal, ou o participante apresente alguns 
a entrada do participante, devendo o mesmo ser encaminhado ao Centro de Triagem da Secretaria Municipal de Saúde;

V – Fica vedada a realização de ritos onde ocorra contato físico entre os participantes, bem como a utilização de objetos que sejam 
compartilhados; 

VI – Após cada celebração, o ambiente deverá ser higienizado, conforme recomendações da Vigilância Sanitária;
VII – Após o encerramento da celebração, o responsável deve orientar os participantes para que não se aglomerem em frente o local 

onde a mesma foi realizada. 
VIII – As denominações religiosas que realizam celebrações de maneira 

realização; 
IX – A igreja, templo ou local de realização da cerimônia religiosa deve contar com banheiro, propiciando aos participantes local 

adequado para higienização; 
X – A igreja, templo ou local de realização da cerimônia religios

compatível com o tamanho do espaço disponível aos participantes;
 

 
Art. 29. Fica limitada a permanência

recomendada a realização de velórios ou outras cerimônias fúnebres no caso de falecidos confirmados ou suspeitos da covid
orientações do Ministério da Saúde. 

§1º. As funerárias deverão fornecer máscaras de p
entrada de pessoas que não estejam usando ou se recusem a usar máscara de proteção.

§2º. Deverá haver a aferição da temperatura das pessoas que pretendem estarem presentes n
constatando-se que a temperatura aferida está acima no normal, a mesma deve ser orientada a procurar o Centro de Triagem da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

§3º. As funerárias serão responsáveis pela fiscalização das regras 
descumprimento. 

 
Art. 30. Nos termos do disposto no Art. 6º, V do Decreto Estadual 7.020, fica

pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembléias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaços de
localizados em bens públicos ou privados

  

 
Art. 31. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto ca

infrator ao pagamento de multa, sem prejuízo das demais
§1º Fica estabelecido, de acordo com o enquadramento tributário,
I – microempreendedores individuais: R$ 500,00 (quinhentos reais);
II – microempresas: R$ 1.000,00 (mil reais);
III – empresas de pequeno porte: 
IV – demais empresas: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
§2º – no caso de pessoas físicas
§3º No caso de violação de isolamento domicilia

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa;
§4º No caso de reincidência, o valor da multa dobrará;
§5º O valor arrecadado a título de multa será revertido em fav
 
Art. 32. No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao covid

medida cautelar prevista no parágrafo único do artigo 56, da Lei Federal 8.078, de 1990 
Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor.

Parágrafo único. A penalidade prescrita no 
haverá o encaminhamento do apurado ao Ministério Público da Comarca.
 

 
Art. 33. As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas pela mídia e empresas de comunicação, e contarão com o 

auxílio da Polícia Militar e Conselho Tutelar para sua fiscalização.
Parágrafo único. O Conselho Tutelar, no uso das atribuições estabelecidas pela Lei 5.066, deverá cooperar com o Poder Executivo na 

fiscalização das medidas tomadas ao combate da pandemia no caso de violação por crianças e adolescentes.
 
Art. 34. O Poder Público deverá rea
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s celebrações não possuem limite de tempo pré-determinado, mas recomenda-se a realização de várias celebrações durante o dia, 
observado o limite de dois dias por semana; 

odos os que estiverem presentes na celebração deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção facial durante toda a 

everá ser disponibilizado aos participantes, na entrada da igreja, templo ou local de realização da cerimônia religiosa, álcool em 

everá haver a aferição da temperatura dos participantes na entrada da igreja, templo ou local de realização da cerimônia reli
e a temperatura aferida está acima no normal, ou o participante apresente alguns dos sintomas comuns da covid

a entrada do participante, devendo o mesmo ser encaminhado ao Centro de Triagem da Secretaria Municipal de Saúde;
a realização de ritos onde ocorra contato físico entre os participantes, bem como a utilização de objetos que sejam 

pós cada celebração, o ambiente deverá ser higienizado, conforme recomendações da Vigilância Sanitária;
ncerramento da celebração, o responsável deve orientar os participantes para que não se aglomerem em frente o local 

s denominações religiosas que realizam celebrações de maneira online através de redes sociais são obriga

igreja, templo ou local de realização da cerimônia religiosa deve contar com banheiro, propiciando aos participantes local 

igreja, templo ou local de realização da cerimônia religiosa deve possuir meios para propiciar a ventilação natural do ambiente, 
compatível com o tamanho do espaço disponível aos participantes; 

DAS CERIMÔNIAS FÚNEBRES 

Fica limitada a permanência simultânea de 15 (quinze) pessoas em velórios ou outras 
recomendada a realização de velórios ou outras cerimônias fúnebres no caso de falecidos confirmados ou suspeitos da covid

s funerárias deverão fornecer máscaras de proteção às pessoas que compareçam ao velório ou cerimônia fúnebre, podendo vedar a 
entrada de pessoas que não estejam usando ou se recusem a usar máscara de proteção. 

everá haver a aferição da temperatura das pessoas que pretendem estarem presentes n
se que a temperatura aferida está acima no normal, a mesma deve ser orientada a procurar o Centro de Triagem da Secretaria 

s funerárias serão responsáveis pela fiscalização das regras impostas, arcando com as penalidades decorrentes do seu 

 
DAS REUNIÕES, PALESTRAS, CURSOS E SIMILARES 

Nos termos do disposto no Art. 6º, V do Decreto Estadual 7.020, ficam suspensas a realização de reuniões com aglomeração de 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembléias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaços de
localizados em bens públicos ou privados.  

DAS PENALIDADES 

não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto caracterizará infração à legislação municipal e sujeitará o 
ao pagamento de multa, sem prejuízo das demais penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, cassação do alvará de lice

, de acordo com o enquadramento tributário, os seguintes valores a título de multa:
microempreendedores individuais: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

: R$ 1.000,00 (mil reais); 
pequeno porte: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

demais empresas: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
no caso de pessoas físicas e associações, fica estabelecido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa.

No caso de violação de isolamento domiciliar proposto por serviço de saúde ou vigilância epidemiológica, fica estabelecido o valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa; 

No caso de reincidência, o valor da multa dobrará; 
O valor arrecadado a título de multa será revertido em favor do Fundo Municipal de Saúde. 

o caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao covid
medida cautelar prevista no parágrafo único do artigo 56, da Lei Federal 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de 
Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor. 

penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem embargo de outras previstas na legi
haverá o encaminhamento do apurado ao Ministério Público da Comarca. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas pela mídia e empresas de comunicação, e contarão com o 
auxílio da Polícia Militar e Conselho Tutelar para sua fiscalização. 

O Conselho Tutelar, no uso das atribuições estabelecidas pela Lei 5.066, deverá cooperar com o Poder Executivo na 
fiscalização das medidas tomadas ao combate da pandemia no caso de violação por crianças e adolescentes. 

O Poder Público deverá realizar a desinfecção dos espaços públicos. 
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se a realização de várias celebrações durante o dia, 

odos os que estiverem presentes na celebração deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção facial durante toda a 

a, templo ou local de realização da cerimônia religiosa, álcool em 

everá haver a aferição da temperatura dos participantes na entrada da igreja, templo ou local de realização da cerimônia religiosa 
dos sintomas comuns da covid-19, fica vedada 

a entrada do participante, devendo o mesmo ser encaminhado ao Centro de Triagem da Secretaria Municipal de Saúde; 
a realização de ritos onde ocorra contato físico entre os participantes, bem como a utilização de objetos que sejam 

pós cada celebração, o ambiente deverá ser higienizado, conforme recomendações da Vigilância Sanitária; 
ncerramento da celebração, o responsável deve orientar os participantes para que não se aglomerem em frente o local 

através de redes sociais são obrigadas a manterem a sua 

igreja, templo ou local de realização da cerimônia religiosa deve contar com banheiro, propiciando aos participantes local 

a deve possuir meios para propiciar a ventilação natural do ambiente, 

) pessoas em velórios ou outras cerimônias fúnebres, não sendo 
recomendada a realização de velórios ou outras cerimônias fúnebres no caso de falecidos confirmados ou suspeitos da covid-19, de acordo com 

roteção às pessoas que compareçam ao velório ou cerimônia fúnebre, podendo vedar a 

everá haver a aferição da temperatura das pessoas que pretendem estarem presentes no velório ou cerimônia fúnebre e, 
se que a temperatura aferida está acima no normal, a mesma deve ser orientada a procurar o Centro de Triagem da Secretaria 

impostas, arcando com as penalidades decorrentes do seu 

a realização de reuniões com aglomeração de 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembléias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso público, 

infração à legislação municipal e sujeitará o 
is e, no que couber, cassação do alvará de licença. 

s seguintes valores a título de multa: 

, fica estabelecido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa. 
r proposto por serviço de saúde ou vigilância epidemiológica, fica estabelecido o valor 

o caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao covid-19, será cassado, como 
(Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de 

deste artigo será imposta sem embargo de outras previstas na legislação, bem como 

As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas pela mídia e empresas de comunicação, e contarão com o 

O Conselho Tutelar, no uso das atribuições estabelecidas pela Lei 5.066, deverá cooperar com o Poder Executivo na 
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Art. 35. Fica instalado o Gabinete de Crise para a adoção de medidas de enfrentamento decorrente do coronavírus, tendo por finalidade 

mobilizar e coordenar as atividades dos órgãos públicos municipais e entidades 
decorrentes da situação de emergência em saúde pública decorrente do coronavírus, que será composto por representantes dos se

I – Gabinete do Prefeito; 
II – Secretaria de Administração;
III – Secretaria de Saúde; 
IV – Secretaria de Indústria e Comércio;
V – Secretaria de Educação e Cultura;
VI – Ministério Público do Estado do Paraná;
VII – Polícia Militar; 
VIII – Corpo de Bombeiros; 
IX – Defesa Civil; 
XI – Associação Comercial, In
Parágrafo único. O Gabinete de Crise de que trata o presente Decreto será coordenado pelo Prefeito Municipal e ficará sediado no Paço 

Municipal, com funcionamento 24 horas por dia enquanto durar a situação de em
decorrente do coronavírus, e a participação de seus membros será considerada prestaç

 
Art. 36. Os titulares dos órgãos da administração, no âmbito 

relativamente à execução deste decreto, e decidir casos omissos.
 
Art. 37. Eventuais esclarecimentos acerca dos termos do presente Decreto serão prestados através do telefone 156 (Ouvidoria do 

Município), disponível no horário de expediente do Paço Municipal.
 
Art. 38. Este Decreto entra em vigor 

prorrogado por períodos sucessivos de mais 15 (quinze) dias caso 
 
Paço Municipal “Luis Ângelo de Carli”,
Em, 07 de março de 2021.     
 
 
 

                                                                                    
Registre-se e Publique-se 
 
 
 
 
LUCAS PEDRON 
Secretário Municipal de Administração
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Fica instalado o Gabinete de Crise para a adoção de medidas de enfrentamento decorrente do coronavírus, tendo por finalidade 
mobilizar e coordenar as atividades dos órgãos públicos municipais e entidades quanto às medidas a serem adotadas para minimizar os impactos 
decorrentes da situação de emergência em saúde pública decorrente do coronavírus, que será composto por representantes dos se

ração; 

Secretaria de Indústria e Comércio; 
Secretaria de Educação e Cultura; 
Ministério Público do Estado do Paraná; 

 

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina – ACIPA. 
. O Gabinete de Crise de que trata o presente Decreto será coordenado pelo Prefeito Municipal e ficará sediado no Paço 

Municipal, com funcionamento 24 horas por dia enquanto durar a situação de emergência para enfrentamento da emergência em saúde pública 
decorrente do coronavírus, e a participação de seus membros será considerada prestação de serviço público relevante e

. Os titulares dos órgãos da administração, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares, 
relativamente à execução deste decreto, e decidir casos omissos. 

Eventuais esclarecimentos acerca dos termos do presente Decreto serão prestados através do telefone 156 (Ouvidoria do 
cípio), disponível no horário de expediente do Paço Municipal. 

Este Decreto entra em vigor em 10 de Março de 2021, revogando-se o Decreto 9.978
de mais 15 (quinze) dias caso não haja sua revogação. 

Paço Municipal “Luis Ângelo de Carli”, 
 

 LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
                                                                                            Prefeito Municipal

ecretário Municipal de Administração 

DIÁRIO OFICIAL 
PALOTINA - PR 

    EDIÇÃO Nº: 2.196 - 10 Pág(s)  

Fica instalado o Gabinete de Crise para a adoção de medidas de enfrentamento decorrente do coronavírus, tendo por finalidade 
quanto às medidas a serem adotadas para minimizar os impactos 

decorrentes da situação de emergência em saúde pública decorrente do coronavírus, que será composto por representantes dos seguintes órgãos: 

. O Gabinete de Crise de que trata o presente Decreto será coordenado pelo Prefeito Municipal e ficará sediado no Paço 
ergência para enfrentamento da emergência em saúde pública 
ão de serviço público relevante e não remunerada. 

de sua competência, poderão expedir normas complementares, 

Eventuais esclarecimentos acerca dos termos do presente Decreto serão prestados através do telefone 156 (Ouvidoria do 

978/2021, de 02 de Março de 2021, e será 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 
Prefeito Municipal 
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP

Para Chefia imediata, para ciência e deliberações 
 
 
 
Servidor: 
RG: 
Cargo: 
Setor: 
Matrícula: 
 
 
 
Por meio do presente DECLARO que me insiro em uma das seguintes 
 
 
( )  Tenho 60 anos ou mais; 
( )  Sou gestante ou lactante 
( )  apresentei quaisquer sintomas da COVID-19;
( )  Sou portador de patologias ou condições clinicas consideradas graves
 
 
 
A fim de comprovar a declaração, encaminho documentação baixo 
____________________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
 
 
 
Por fim, declaro que me responsabilizo pela veracidade das informações apresentadas e que tenho conhecimento das sanções pena
Artigo 299 do Código Penal em caso de omissões ou 
 
 
 
 
Servidor: ____________________________________
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ANEXO I 
 
 
 

Formulário de autodeclaração para teletrabalho 
 
 
 

Para Chefia imediata, para ciência e deliberações  

Por meio do presente DECLARO que me insiro em uma das seguintes situações: 

19; 
es clinicas consideradas graves 

A fim de comprovar a declaração, encaminho documentação baixo relacionada:  
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Por fim, declaro que me responsabilizo pela veracidade das informações apresentadas e que tenho conhecimento das sanções pena
Artigo 299 do Código Penal em caso de omissões ou falsidade das declarações aqui prestadas. 

__________    
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________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________ 

Por fim, declaro que me responsabilizo pela veracidade das informações apresentadas e que tenho conhecimento das sanções penais constantes do 
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Servidor:  
RG:  
Cargo: 
Setor: 
Chefia imediata: 
 
 
 
 
 
Atividades a serem desempenhadas no Teletrabalho:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas a serem atingidas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficam estabelecidas conforme acima as condições do Teletrabalho para o servidor identificado.
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ANEXO II 
 
 

Atividades e Metas do Teletrabalho 
 
 

serem desempenhadas no Teletrabalho: 

Ficam estabelecidas conforme acima as condições do Teletrabalho para o servidor identificado. 
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Parecer Final  
 
(   ) Servidor preenche os critérios para realizar atividades de teletrabalho;
(   ) Servidor não apresentou documentos comprobatórios sobre a condição exposta;
(   ) Servidor não atende os critérios estabelecidos para o teletrabalho.
 
 
 
Palotina, em _____/_____/_____ . 
 
 
Assinatura chefia imediata :___________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(   ) DEFIRO- Por atender os critérios estabelecidos
(   ) INDEFIRO- Por nãoa tender os critérios estabelecidos.
 
 
  
 
Encaminha-se para o servidor, chefia imediata e departamento de Recursos Humanos.
 
 
Palotina, em _____/_____/_____ . 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

________________________________________
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ANEXO III 
 
 

Parecer Teletrabalho – Despacho de Autorização 
 

critérios para realizar atividades de teletrabalho; 
apresentou documentos comprobatórios sobre a condição exposta; 

) Servidor não atende os critérios estabelecidos para o teletrabalho. 

chefia imediata :___________________________________________________   

Decisão do Secretário da Pasta 

critérios estabelecidos;  
Por nãoa tender os critérios estabelecidos. 

chefia imediata e departamento de Recursos Humanos. 

________________________________________________________________________________

DIÁRIO OFICIAL 
PALOTINA - PR 

EDIÇÃO Nº: 2.196 - 10 Pág(s)  

 

Arquivo Assinado Digitalmente por PALOTINA PREFEITURA.  
Palotina  - PR  da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através de 
www.palotina.pr.gov.br no link Diário Oficial. 

Início 

__________________________________________ 


		2021-03-07T22:06:51+0000




