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DECRETO Nº 196/2021

DISPÕE SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS A ATIVIDADES E
SERVIÇOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM O QUADRO
EPIDÊMICO DO COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE
CONTENDA/PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTENDA, DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 
legais que lhe foram conferidas pelo inciso IV, do Ar�go 70 da Lei Orgânica do Município de Contenda/PR; 

CONSIDERANDO que o Município de Contenda deve assegurar o direito à saúde da população, por meio
da gestão dos riscos relacionados às a�vidades básicas de conservação da vida das pessoas; 

CONSIDERANDO que o Município de Contenda, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, deve
promover ações visando ao controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse da saúde
pública; 

CONSIDERANDO que compete aos gestores locais de saúde a definição de procedimentos e execução de
medidas que visam impedir a contaminação ou propagação de doenças transmissíveis; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 595, de 10 de novembro de 2017, da Secretaria de Estado da Saúde do
Paraná, que estabelece diretrizes e normais gerais para o planejamento, avaliação, e execução das ações
de vigilância em saúde e assistência à saúde em eventos de massa; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de importância internacional, decorrente COVID-19; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece
as medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 154 de 16 de abril de 2020, que Declara estado de calamidade
pública no Município de Contenda, em virtude dos problemas de saúde pública e econômicos gerados
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pelo enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para
a inicia�va privada acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância decorrente
da COVID-19 e define os serviços e a�vidades essenciais que atendem as necessidades inadiáveis da
comunidade e devem ser resguardados pelo Poder Público e pela inicia�va privada; 
CONSIDERANDO a Lei nº 20.205, de 20 de maio de 2020, do Estado do Paraná, que estabelece as igrejas e
os templos de qualquer culto como a�vidade essencial em períodos de calamidade pública no Estado do
Paraná; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 632, de 05 de maio de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná,
que dispõe sobre medidas complementares de controle sanitário a serem adotadas para o enfrentamento
da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 221, de 26 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde do
Paraná que estabelece orientações a serem observadas para a realização de a�vidades religiosas de
qualquer natureza, visando o enfrentamento da COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado do Paraná, que
dispõe sobre medidas restri�vas; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.020, de 05 de março de 2021, do Governo do Estado do Paraná, que
dispõe sobre medidas restri�vas; 

CONSIDERANDO que a gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 exige das
autoridades municipais a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio
e manutenção das a�vidades do Sistema Único de Saúde, bem como para a contenção da transmissão do
COVID-19, de forma a atuar em prol da saúde pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de observância irrestrita pela população em geral das medidas de
prevenção à disseminação do COVID-19, principalmente no tocante ao uso de máscaras, distanciamento
social, higienização constante das mãos, não realização de reunião com aglomeração de pessoas, além da
colaboração com os estabelecimentos no cumprimento dos protocolos sanitários referentes a cada
segmento de a�vidade; 

CONSIDERANDO que a falta de colaboração da sociedade civil no cumprimento das medidas de prevenção
sanitária também poderá impor ao Poder Público a adoção de novas medidas restri�vas, a serem
implementadas ao longo do curso da pandemia; 

CONSIDERANDO a competência da Secretaria Municipal da Saúde para fazer o diagnós�co sobre o avanço
da contaminação e a capacidade de operação do Sistema de Saúde; 

CONSIDERANDO que as medidas restri�vas poderão ser revistas a qualquer tempo, com base na situação
epidemiológica do Município em relação aos casos de COVID-19, segundo as orientações da Secretaria
Municipal da Saúde, DECRETA: 

Art. 1º  Ficam estabelecidas medidas restri�vas a a�vidades e serviços para o enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública visando à proteção da cole�vidade, de acordo com a situação epidêmica do
COVID-19. 
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Art. 2º  Fica suspenso o funcionamento das seguintes a�vidades e serviços, para evitar aglomerações e
reduzir a contaminação e propagação do COVID-19: 

I - estabelecimentos des�nados ao entretenimento, tais como casas de shows, circos e a�vidades
correlatas; 

II - estabelecimentos des�nados a mostras comerciais, feiras de varejo, eventos técnicos, congressos,
convenções, entre outros eventos de interesse profissional, técnico e/ou cien�fico; 

III - casas noturnas e a�vidades correlatas; 

IV - a circulação de pessoas, no período das 20h00min às 05h00min, em espaços e vias públicas, salvo em
razão de a�vidades ou serviços essenciais e casos de urgência; 

V - a comercialização e o consumo, em espaços de uso público ou cole�vo, de bebidas alcoólicas no
período das 20h00min às 05h00min, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos
comerciais, serviços de conveniência em postos de combus�veis, clubes sociais e despor�vos e áreas
comuns de condomínios. 

§ 1º Fica suspenso o funcionamento dos serviços e a�vidades previstos nos incisos deste ar�go,
independentemente do local em que es�verem instalados, inclusive os residenciais. 

§ 2º Os espaços de uso público ou de uso cole�vo são aqueles definidos no ar�go 2º do Decreto Estadual
nº 4.692, de 25 de maio de 2020. 

§ 3º Os serviços e a�vidades essenciais, que atendem às necessidades inadiáveis da comunidade, são
aqueles definidos no Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020. 

§ 4º Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para a realização de eventos de massa, assim
definidos na Resolução nº 595, de 10 de novembro de 2017, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 

Art. 3º  Os seguintes serviços e a�vidades deverão funcionar, a par�r do dia 10 de março de 2021 até o
dia 17 de março de 2021, com restrição de horário, modalidade de atendimento e/ou regras de ocupação
e capacidade. 

§ 1º Fica suspenso o funcionamento dos serviços e a�vidades previstos nos incisos deste ar�go, nos dias
13 e 14 de março de 2021. 

I - a�vidades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais: 

II - academias de ginás�ca para prá�cas espor�vas individuais e/ou cole�vas: das 06h00min às 20h00min,
de segunda a sexta-feira, com limitação de 50% de ocupação. 

III - restaurantes, bares e lanchonetes: das 10h00min as 20h00min de segunda a sexta-feira, com
limitação da capacidade em 50%, permi�ndo o funcionamento durante 24 horas apenas na modalidade
de entrega; 

a) durante os finais de semana fica vedado o consumo no local, permi�ndo-se o funcionamento apenas
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na modalidade de entrega. 

Art. 4º  O funcionamento do comércio ambulante de rua fica condicionado ao cumprimento de protocolo
específico, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 5º  Todos os estabelecimentos deverão cumprir as orientações, protocolos e normas da Secretaria de
Estado da Saúde e da Secretaria Municipal da Saúde para cada segmento de a�vidade, no que se refere à
prevenção da contaminação e propagação do COVID-19, disponíveis na página www.contenda.pr.gov.br. 

Art. 6º  Os veículos u�lizados para o transporte cole�vo urbano deverão circular com lotação máxima de
até 70% (setenta por cento) de sua capacidade, em todos os períodos do dia. 

Art. 7º  Os estabelecimentos deverão adequar o expediente dos seus trabalhadores aos horários de
funcionamento definidos neste decreto, e priorizar se possível a subs�tuição do regime de trabalho
presencial para o teletrabalho (home office), trabalho remoto ou outro �po de trabalho à distância,
quando possível, de modo a reduzir o número de pessoas transitando pela cidade ao mesmo tempo,
evitando-se aglomerações no sistema de transporte, nas vias públicas e em outros locais. 

Art. 8º  Fica proibido à prá�ca de futebol Sete (Society), futebol de campo, futebol de salão, voleibol,
basquetebol, de laço ou outra a�vidade espor�va realizada em quadra, campo, arena sinté�ca ou cancha. 

Art. 9º  O retorno grada�vo das a�vidades e os critérios para o seu funcionamento ficarão condicionados
aos indicadores epidemiológicos e assistenciais do Município, e serão disciplinados por meio de atos
norma�vos específicos. 

Art. 10.  As restrições previstas neste decreto, no que se refere aos horários de funcionamento, aplicam-
se também a: 

I - serviços e a�vidades drive-in; 

II - a�vidades produ�vas realizadas por meio da internet, correio e televendas, para estabelecimentos que
possuem licenciamento vigente, nestas e/ou em outras formas de atuação.

Art. 11.  Fica autorizado a par�r do dia 10 de março de 2021, o retorno das aulas em escolas municipais
publicas e privadas, sendo esta realizada de forma remota (online). 

Art. 12.  As medidas restri�vas previstas neste decreto não poderão afetar o exercício e o funcionamento
dos serviços e a�vidades essenciais, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, previstos no Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, salvo na forma deste
Decreto. 

Parágrafo único. As igrejas e os templos de qualquer culto devem observar a Resolução nº 1.434, de 3 de
dezembro de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 

Art. 13.  Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, o descumprimento das medidas
restri�vas será punido como infração sanitária, nos termos da legislação Municipal vigente, sujeitando,
ainda, o infrator às penalidades previstas no Código de Posturas, incluindo a cassação do alvará de
funcionamento pelo período que durar a pandemia. 
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Parágrafo único. O descumprimento por pessoa natural ou jurídica de comunicado de isolamento
domiciliar, determinado por profissional de saúde, sem prévia jus�fica�va avaliada por autoridade
sanitária competente, caracteriza-se como infração sanitária. 

Art. 14.  A fiscalização do cumprimento deste Decreto será responsabilidade dos agentes públicos
municipais dotados de poder de polícia administra�va, tais como servidores da vigilância sanitária, fiscais
ambientais e de posturas e edificações. 

Parágrafo único. Os órgãos e en�dades municipais poderão, conforme a necessidade, solicitar a
cooperação da Polícia Militar. 

Art. 15.  Os casos omissos e as situações especiais serão analisados pela Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 16.  Este Decreto entra em vigor no dia 08 de março de 2021. 

Art. 17.  Fica revogado o Decreto Municipal nº : 131, de 01 de fevereiro de 2021; 

Contenda/Paraná, 08 de Março de 2021. 

ANTONIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal

Download do documento

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 08/03/2021

PUBLICIDADE

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/contenda/decreto/2021/13/131/decreto-n-131-2021-dispoe-sobre-medidas-restritivas-a-atividades-e-servicos-para-o-enfrentamento-da-emergencia-em-saude-publica-de-acordo-com-o-quadro-epidemico-do-novo-coronavirus-covid-19-para-o-municipio-de-contenda-pr
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/leis/originais/contenda-pr/2021/dec-196-2021-contenda-pr.docx?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAI4GGM64DHHZJ3HAA%2F20210309%2Fsa-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210309T164214Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=94eee9b73e61ff929482ce5b075c027de98526e929d7955d4974e0baab7f0ecf

