
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°1287/2020

SÚMULA: Dispõe sobre medidas de prevenção
ao contágio de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavirus – COVID-19.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE,
ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E,
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da
Constituição da República;
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do
Regulamento Sanitário Internacional;
 
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 publicado
pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
em fevereiro de 2020;
 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do
COVID-19;
 
CONSIDERANDO o contido no Decreto n° 4230 de 16 de
março de 2020 do Governo do Estado do Paraná e Orientação
n° 01/2020 da Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte;
 
CONSIDERANDO casos confirmados e casos suspeitos em
Municípios do Estado do Paraná;
 
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo,
carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção de
medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o
emprego urgente de medidas de prevenção a fim de se evitar
agravos à saúde pública;
 
DECRETA
 
Art.1°. Fica estabelecido no Município de Diamante D´Oeste,
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19, ficando
suspenso pelo prazo de 15 (quinze) dias, com possibilidade de
prorrogação as seguintes atividades:
I – reuniões com mais de 25 (vinte e cinco) pessoas em eventos
oficiais do Município em locais fechados, sejam
governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos,
comerciais e similares.
II - realização de eventos, shows, reuniões e atividades
coletivas no âmbito do Município, bem como a locação do
Salão Comunitário para eventos comemorativos;
III – Atividades coletivas realizadas pela Secretaria Municipal
de Assistência Social e Divisão de Esportes do Município;
III - Aulas na Escola Municipal Presidente Kennedy e no
CMEI – Professora Neusa Cleci de Lima a partir de Segunda –
feira, dia 23 de março de 2020;
 
Art.2°. Em virtude da suspensão das aulas na Escola Municipal
Presidente Kennedy e CMEI Professora Neusa Cleci de Lima,
a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e
Turismo providenciará a readequação do calendário escolar
referente ao ano letivo de 2020, a fim de garantir o
cumprimento da carga horária anual e a ministração dos



conteúdos previstos, conforme orientação dos órgãos
competentes.
Art. 3°. No período de suspensão, deverá ser realizada a
higienização completa da Escola Municipal Presidente
Kennedy e CMEI Professora Neusa Cleci de Lima.
Art. 4°. Fica ainda, determinado à Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esportes e Turismo que sejam abonadas as
faltas dos alunos da Escola Municipal Presidente Kennedy
entre os dias 17 A 20 de março de 2020.
Art. 5°. Fica recomendado, em relação aos encontros religiosos
realizados neste Município, que, na medida do possível, evitem
aglomerações de pessoas, com orientações aos idosos para que
permaneçam em casa como medida de prevenção e segurança.
Art. 6°. Com exceção da área de Segurança, Saúde e Educação,
fica autorizada a liberação pelo prazo de 15 (quinze) dias dos
servidores públicos municipais com mais de 60 anos de idade,
com doenças crônicas, problemas respiratórios, gestantes e
lactantes do comparecimento às suas atividades laborais junto
ao órgão de lotação, realizando trabalho O remoto, caso este
seja possível, sem prejuízo dos vencimentos, desde que a
condição seja devidamente comprovada.
Art. 7°. Todos os veículos de transporte coletivo devem ser
higienizados logo após o transporte de passageiros.
Art. 8°. Fica determinado que a Secretaria Municipal de Saúde
proceda a realização de medidas de conscientização quanto aos
protocolos de higiene e etiqueta respiratória pertinentes a
situação.
Parágrafo Único. Deverá ser dada ampla divulgação às
medidas de prevenção de contágio, através do site do
Município e mídias digitais, bem como solicitando a
colaboração da rádio local.
Art.9°. Fica determinada a suspensão provisória de férias e
eventuais licenças aos profissionais lotados na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 10. Fica orientado aos Munícipes que retornarem de
viagem do exterior, de outros Estados e outras regiões do
Paraná, para que procurem imediatamente a Secretaria
Municipal de Saúde para cumprimento dos protocolos de
medida de segurança.
Art.11. Fica determinado que a Secretaria Municipal de
Educação,Cultura, Esportes e Turismo siga as orientações e
determinações da Secretaria de Educação do Estado do Paraná.
Art. 12. Fica determinado que a Secretaria Municipal de Saúde
siga as orientações e determinações da Secretaria de Saúde do
Estado do Paraná.
Art. 13. Recomenda-se ao comércio local e demais
estabelecimentos propícios ao acúmulo de pessoas que
disponibilizem frasco de álcool em gel para uso local e tomem
as medidas necessárias com o intuito de prevenir possíveis
contágios da doença.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D
´OESTE Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois
mil e vinte.
 
GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal 
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