
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°1293/2020

DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO DO
ESTADO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE E
DEFINE NOVAS MEDIDAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
NACIONAL E INTERNACIONAL
DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS
(COVID-19) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D´OESTE,
ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ART.82, INCISOS IX
E X DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 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 art. 196, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e disciplina, no
art. 15, inciso XIII, que a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, para atendimento de necessidades coletivas,
urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a
autoridade competente da esfera administrativa correspondente
poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais
como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
CONSIDERANDO, a Portaria do Ministério da Saúde nº 454,
de 20 de março de 2020, a qual declara, em todo o território
nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19);
CONSDERANDO a orientação do Ministério Público, no
sentido de que, enquanto não houver consenso entre o Governo
Federal e o Estadual, continua prevalecendo as regras da
Organização Mundial de Saúde – OMS;
CONSIDERANDO que até o presente momento o Governo
Federal e o Estadual não apresentaram nenhuma proposta de
uniformização das regras sobre o enfrentamento ao COVID-19;
CONSIDERANDO a Nota Oficial emitida pela Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná -AMOP, acatando as
orientações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de
Saúde no sentido de ampliar as medidas preventivas à
pandemia do Coronvirus;

 
RESOLVE 
Art. 1°. Fica mantida a declaração, no âmbito do Município de
Diamante D´Oeste, de situação de emergência, constante do
art. 1°do Decreto Municipal n°. 1289 de 23 de março de 2020,
em decorrência da pandemia de infecção humana pelo novo
coronavirus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial
de Saúde.
Art. 2°. Fica prorrogado o prazo previsto no caput do art. 4° do
Decreto Municipal n°.1289/2020 por mais dez dias, contados a
partir de 01 de abril de 2020, prazo este que poderá ser alterado
por medidas supervenientes que venham a ser emitidas pelo
Governo Federal ou Estadual.
Parágrafo único. A prorrogação prevista neste artigo se aplica a
todos os prazos a ele vinculados no Decreto Municipal n°
1289/2020.
Art. 3°. Fica proibido o uso do “Narguilé” em locais públicos,
abertos ou fechados no âmbito do Município de Diamante D
´Oeste enquanto perdurarem os efeitos deste Decreto.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo,
entende-se por locais públicos, praças, áreas de lazer, ginásios e



espaços esportivos, escolas, bibliotecas, vias e passeios
públicos, bem como qualquer local propício à aglomeração de
pessoas, logradouros e vias públicas fronteiriços com os
estabelecimentos considerados tabacarias a disposição de
mesas, cadeiras e similares destinados ao consumo do narguilé.
Art. 4°. O não cumprimento ao disposto no caput do art. 3°
ensejará comunicação à Autoridade Policial, que realizará os
procedimentos cabíveis.
Art.5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D
´OESTE Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois
mil e vinte.
 
GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal 
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