
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°1301/2020

ESTABELECE PROCEDIMENTOS A SEREM
ADOTADOS PARA ATENDIMENTO NOS
ESTABELECIMENTOS PRIVADOS E NAS
REPARTIÇÕES PÚBLICAS PARA
CUMPRIMENTO ÀS AÇÕES EM SAÚDE
DIRECIONADAS AO ENFRENTAMENTO E A
ELIMINAÇÃO DOS RISCOS DE
DISSEMINAÇÃO E CONTÁGIO PELO
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2/COVID-19), E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D´OESTE, ESTADO
DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONFERIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E;
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido 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 que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no
dia 11 de março do corrente ano, atribuiu à epidemia causada pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19) o status de pandemia;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional de corrente do
coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipal n° 1287/2020,
1289/2020, 1292/2020,1293/2020 e 1298/2020, os quais dispuseram
sobre medidas de enfrentamento à emergência decorrente do combate
ao COVID-19
CONSIDERANDO que o Estado do Paraná, até a presente data
divulgou 768 casos confirmados e 33 óbitos decorrentes do COVID-
19;
CONSIDERANDO que o uso de qualquer tipo de máscara, mesmo as
feitas em domicílio, associada a lavagem de mãos, etiqueta
respiratória, uso de álcool gel e distanciamento social, aumentam,
significativamente, a proteção da população em geral contra a
COVID-19, servindo como barreira parcial para a transmissão do
vírus e impedindo a disseminação pelo contato com gotículas
infectantes;
CONSIDERANDO o teor da nota de esclarecimento expedida pela
Sociedade Brasileira e Infectologia em 03 de abril de 2020, bem como
a Nota Técnica GVIMS/CGTES/ANVISA nº 04/2020, de 31 de março
de 2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as quais
dispõem sobre a utilização de máscaras como forma de evitar a
disseminação da pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Nota Informativa nº 3/2020-
CGGAP/DESF/SAPS/MS, do Ministério da Saúde, a qual dispõe
sobre critérios a serem observados para a produção de máscaras
caseiras;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das atividades
essenciais do serviço público e a preservação das atividades privadas,
havendo igual interesse em proteger os empregados do comércio, do
serviço público e da população em geral:
 
DECRETA
 
Art. 1°. Fica estabelecido no âmbito do Município de Diamante D
´Oeste o uso de máscaras para evitar a transmissão comunitária do
Coronavirus (COVID-19).
§1°. Será obrigatório o uso de máscaras, a partir do dia 16 de abril de
2020:
I – Para acesso aos estabelecimentos considerados essenciais
(mercados, farmácias, padarias, dentre outros) e também nos



estabelecimentos considerados não essenciais que tiveram suas
atividades retomadas por força do Decreto Municipal n°1298/2020 e;
II – para o desempenho das atividades em repartições públicas e
privadas.
Art. 2°. As máscaras de proteção poderão ser de confecção caseira,
feitas de tricoline, tecido não tecido (TNT), preferencialmente em
camada tripla, ou tecido de algodão, preferencialmente 100% algodão,
com mais de uma camada de tecido, as quais devem cobrir totalmente
a boca e nariz, bem ajustada ao rosto e sem deixar espaços nas
laterais.
Parágrafo único. As máscaras de proteção devem ser de uso
exclusivamente pessoal e não podem ser compartilhadas.
Art. 3°. A confecção de máscaras, nos moldes do artigo anterior, não
se aplica aos profissionais da saúde e aos casos suspeitos ou aos
portadores de coronavírus, os quais deverão utilizar máscara cirúrgica
ou outra indicada pelo Ministério da Saúde.
Art. 4°. O comércio, as entidades assistenciais e as pessoas físicas
poderão promover campanhas de doação de máscaras de proteção,
desde que observados os critérios de confecção definidos neste
Decreto, pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Estado da
Saúde.
Art. 5°. As máscaras podem ser higienizadas seguindo os seguintes
passos:
I - Imersão em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a
2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1
parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de
água sanitária para 500ml de água potável).
II- Após o tempo de imersão, deve ser realizado o enxágüe em água
corrente e a máscara dever ser lavada com água e sabão.
Art. 6°. A utilização da máscara não afasta a necessidade da
higienização constante das mãos, da manutenção do distanciamento
social e da observância da etiqueta respiratória, as quais devem ser
feitas em conjunto visando interromper o ciclo de transmissão do
vírus.
Art. 7°. Todo cidadão tem o dever de cumprir e fiscalizar as restrições
e condições do presente Decreto, conscientizando-se da higienização
necessária, do cumprimento da quarentena, do distanciamento social,
da utilização das máscaras, além de outras medidas que forem
necessárias para a contenção/erradicação do COVID-19.
Art. 8°. Toda pessoa que tiver conhecimento sobre a desobediência
aos comandos deste Decreto deverá imediatamente informar a
ocorrência ao telefone (45) 98818-7103 e (45)98822-7072, e os
servidores responsáveis pelo atendimento, encaminharão a denúncia à
Vigilância Sanitária para que faça a competente vistoria e, em caso de
reiteração da conduta, a apuração das eventuais práticas de infrações
administrativas previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, com o encaminhamento do chamado às autoridades policiais,
inclusive para verificação dos crimes previstos nos arts. 267 e 268 do
Código Penal.
Parágrafo único. Ao comércio ou à empresa que reiterar na conduta de
descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto será aplicada
a medida de cassação do Alvará de Funcionamento, de ofício, pelo
Departamento de Tributação do Município.
Art. 9°. Fica permitida a disponibilização dos membros de fiscalização
nomeados por força do Decreto Municipal n° 1298/2020, para auxiliar
a equipe de fiscais da Vigilância Sanitária no cumprimento das
disposições deste Decreto.
Art. 10. As medidas aqui previstas podem ser revistas a qualquer
tempo.
 
Art. 11.Este Decreto entra em vigor no dia 13 de abril de 2020.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D
´OESTE Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte.
 
GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal
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