
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N°1333/2020

REFORÇA AS MEDIDAS PREVENTIVAS
DESCRITAS NO DECRETO MUNICIPAL
1298/2020, INSTITUI O TOQUE DE
RECOLHER E ESTABELECE NO ÂMBITO
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO
MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE,
NOVAS MEDIDAS PARA PROTEÇÃO DA
POPULAÇÃO E ENFRENTAMENTO DA
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, INCISO X DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
DIAMANTE D´OESTE E, CONSIDERANDO O CONTIDO
NA LEI FEDERAL N° 13.979/2020;
 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n° 06 de 2020, que
reconhece para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101,
de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade
publica no Brasil;
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de
Saúde que estamos vivendo uma Pandemia do novo
Coronavirus chamado de Sars-Cov-2;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979 de 06
de fevereiro de 2020, que diz respeito às medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID – 19),
sobretudo o seu §7º, do artigo 3º, a possibilitar condutas aos
gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência do Novo
Coronavirus (covid-19) da Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o primeiro caso confirmado no Município
de Diamante
 
D´Oeste, Estado do Paraná e no país vizinho, o Paraguai, bem
como de outros casos suspeitos em municípios do Estado do
Paraná;
 
DECRETA:
Art. 1°. Fica estabelecido no âmbito da Administração Pública
do Município de Diamante D´Oeste, Estado do Paraná, novas
medidas para proteção da população e enfrentamento do
COVID-19, com os seguintes objetivos estratégicos:
I – limitar a transmissão humano a humano, incluindo as
infecções secundárias entre contatos próximos e profissionais
expostos aos riscos de infecção, prevenindo eventos de
amplificação de transmissão;
II – identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente,
fornecendo atendimento adequado as pessoas infectadas;
III – comunicar informações críticas sobre riscos e eventos a
sociedade e combater a desinformação;
IV – organizar a resposta assistencial de forma a garantir o
adequado atendimento da população na rede de saúde.
Art. 2°. Fica estabelecido no Município de Diamante D´Oeste o
toque de recolher a partir das 20h até às 5h, para todos os
cidadãos que não possuam justificativa ou autorização para a
circulação neste horário.
§1°. Em caso de descumprimento do toque de recolher, poderá
ser aplicada a penalidade por infração de medida sanitária
preventiva, prevista no art. 268 do Código Penal Brasileiro,
sujeito ainda, as sanções administrativas previstas no artigo 15
deste Decreto.
§2°. A justificativa de que trata o caput deste artigo, se refere a
situações em que as pessoas estejam circulando para entrega de
alimento, produtos e medicamentos ao cliente, em trajeto
de ida ou volta do trabalho ou situações de urgência e
emergência vinculadas à saúde.
Art. 3º. Fica mantida a proibição da circulação de pessoas que
compõem o grupo de risco (idosos, crianças, portadores de



doenças crônicas, gestantes, lactantes).
Parágrafo único. Ficam proibidos de circularem em horário de
expediente os servidores municipais integrantes do grupo de
risco ou que estiverem exercendo atividades home office salvo
casos de necessidade justificada, podendo ser advertidos
administrativamente caso ocorra o descumprimento
injustificado do contido neste artigo.
Art. 4º. Fica mantida a proibição do atendimento presencial ao
público nos bares, distribuidoras de bebidas, tabacarias, boates,
casas noturnas e congêneres, com exceção dos servidos de
entrega (delivery).
Art. 5°. Fica mantida a suspensão, para realização de eventos,
shows e demais atividades públicas e privadas que impliquem
aglomeração de pessoas no Município, sejam eles
governamentais, artísticos, esportivos, culturais, sociais ou
científicos e congêneres, bem como qualquer tipo de eventos e
atividades em locais abertos ou fechados, com entrada gratuita,
pagas ou a convites, inclusive para atividades empresariais e de
prestação de serviços.
Art. 6°. Fica proibida a panfletagem e distribuição de material
publicitário de qualquer natureza no comércio em geral, nas
vias e logradouros públicos, entregues manualmente ou
anexados em veículos.
Art. 7°. Fica excepcionalmente estabelecido o fechamento de
todas as atividades comerciais, exceto farmácias, hospital e
serviços funerários, nos próximos dois finais de semana, sendo
20 de junho de 2020 (sábado), 21 de junho de 2020(domingo),
27 de junho de 2020 e 28 de junho de 2020.
Art. 8°. Da mesma forma, fica excepcionalmente estabelecido
o fechamento de igrejas e templos religiosos nos próximos dois
finais de semana ( sábado e domingo), sendo os dias 20 de
junho de 2020, 21 de junho de 2020, 27 de junho de 2020 e 28
de junho de 2020.
Art. 9°. Todas as atividades autorizadas a funcionar deverão
observar as medidas sanitárias previstas no Decreto Municipal
n°1298 de 13 de abril de 2020.
Art. 10. Fica mantida a proibição de funcionamento dos
seguintes estabelecimentos:
I – Jogos, competições esportivas com presença de público e
eventos similares;
II – Festas particulares de qualquer natureza (casamentos,
aniversários e demais confraternizações);
III – uso de salões privados e públicos;
IV – Tabacarias e congêneres.
Art. 11. Fica mantida a obrigatoriedade da utilização de
máscaras, conforme Decreto Municipal n° 1301 de 13 de abril
de 2020.
Art. 12. Compete aos estabelecimentos comerciais, industriais
e pessoas de modo geral, o cumprimento de todas as medidas
de prevenção vigentes, especialmente aquelas que proíbem a
circulação de pessoas nos ambientes públicos e privados sem
uso máscaras.
§1°. É de competência dos representantes legais dos
estabelecimentos comerciais e industriais adotarem medidas
para impedir a entrada e permanência de pessoas sem máscaras
e/ou que integram o grupo de risco, especialmente idosos
maiores de 60 (sessenta) anos e crianças menores de 12 (doze)
anos no interior do estabelecimento.
§2°. As empresas/comércios deverão intensificar o controle de
lotação nos locais de estabelecimento, fornecimento de
máscaras aos funcionários e fornecimento de álcool em gel
para todos os clientes que acessarem os ambientes.
Art. 13. Fica proibida, em qualquer hora do dia, a reunião de
pessoas em vias, logradouros, canteiros e espaços públicos
externos de modo geral para fins de lazer e consumo de
bebidas e alimentos.
Art. 14. Fica mantida a suspensão do atendimento presencial
aos cidadãos em todas as repartições públicas, que poderão
realizar seus protocolos por meio dos endereços eletrônicos
disponíveis no site: http://www.diamantedoeste.pr.gov.br/ (link
“ouvidoria”), e também por meio do telefone fixo (45) 3272-
1141.
§1°. Os Secretários Municipais poderão disciplinar por meio de
ato próprio, atendimentos e serviços que entenderem
necessários para evitar a descontinuidade dos serviços
públicos.
§2º. A suspensão prevista no caput deste artigo, não se aplica
aos serviços essenciais e aos ligados diretamente a execução
das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.



Art. 15. Em caso de descumprimento das medidas de
enfrentamento a pandemia da Covid-19, estabelecidas pelos
decretos municipais, serão aplicadas sem prejuízo das sanções
de natureza civil ou penal cabíveis, as seguintes penalidade
alternativa ou cumulativamente:
I - Notificação preliminar (Anexo I, deste Decreto);
II - Multa;
III - Interdição parcial ou total, temporária ou definitiva do
estabelecimento;
V - Cassação do Alvará de Funcionamento e da Licença
Sanitária e demais alvarás emitidos pela municipalidade.
§ 1º A imposição das sanções não fica sujeita à ordem em que
estão relacionadas nos incisos deste artigo.
§2º Quando forem aplicadas as sanções previstas nos incisos II
a V, deste artigo, será lavrado auto de infração nos termos do
anexo
II deste Decreto.
§ 3º Quando da aplicação de qualquer sanção, a regularização
deverá acorrer de forma imediata por se tratar de pandemia que
resulta em risco a saúde pública, sob pena de interdição até que
sejam sanadas todas as irregularidades.
Art. 16. As sanções constantes neste Decreto poderão aplicadas
pelos Técnicos em Vigilância Sanitária, e aqueles designados
por ato próprio pela autoridade competente.
Art. 17. A multa de que trata o inciso II, do Artigo 15 deste
Decreto, poderá será determinada da seguinte forma:
I - Multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), em casos de
reincidência de descumprimento de ISOLAMENTO DE
PESSOA NOTIFICADA PELA SAÚDE;
II - Multa de R$ 100,00 (cem reais), nos casos de reincidência
de descumprimento de isolamento social sem motivação dos
idosos e crianças previstos no artigo 3º deste decreto;
III - Multa de R$ 100,00 (cem reais), em casos de reincidência
de descumprimento DO USO OBRIGATÓRIO DE
MÁSCARA EM LOCAIS PÚBLICOS E DE USO COMUM;
IV - Multa de R$ 1000,00 (um mil reais), nos casos de
descumprimento das medidas previstas neste decreto e também
no Decreto n° 1298/2020 pelos comércios, instituições
bancárias, bares, lanchonetes, restaurantes, academias, dentre
outros.
V - Multa de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), nos
casos de descumprimento dos casos do artigo 9° deste decreto,
em especial festas particulares.
Art. 18. Em caso de emissão de auto de infração, poderá ser
apresentado recurso administrativo, no prazo de 2 (dois) dias
úteis ou poderá ser solicitado pelo autuado a emissão de
Documento de arrecadação Municipal DAM.
§1º O recurso administrativo deverá ser encaminhado à
Secretaria Municipal de Saúde via email, no endereço
eletrônico: saúde@diamantedoeste.pr.gov.br.
§2º O recurso administrativo será analisado em até 2 (dois) dias
úteis e respondido ao mesmo endereço eletrônico utilizado pelo
recorrente.
§3º O prazo de pagamento da multa será de 15 (quinze) dias,
contados da emissão de Documento de Arrecadação Municipal
– DAM.
§4º Em caso de não apresentação de recurso ou solicitação e
pagamento da DAM, o valor da autuação será inscrito em
divida ativa em favor do autuado.
§ 5º Em caso de indeferimento do recurso, será encaminhado
ao autuado, junto com a comunicação do indeferimento,
Documento de Arrecadação Municipal-DAM no valor da
infração para recolhimento.
Art. 19. A arrecadação decorrente das multas aplicadas em
razão deste Decreto, será destinada integralmente ao Fundo
Municipal da Saúde, podendo ser utilizada para a
implementação das medidas de enfrentamento a COVID-19.
Art. 20. Sem prejuízo das sanções supra elencadas, os gestores
locais do Sistema Único de Saúde, os profissionais de saúde, os
dirigentes da administração hospitalar, os agentes de vigilância
epidemiológica e demais agente de fiscalização poderão
solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou
desobediência por parte da pessoa submetida às medidas
previstas neste Decreto.
Art. 21. As medidas de enfrentamento a COVID-19,
estabelecidas em Decretos anteriores não tratadas por este
Decreto permanecem em vigor.
Art. 22. Este Decreto poderá ser alterado conforme necessidade
ou solicitação de novas medidas pelo Comitê Gestor do Plano
de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19.



Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D
´OESTE. Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte.
 
GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal
 
ANEXO I
 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE
DIAMANTE D´OESTE, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 77.817.476/0001-44, com sede
na Rua Marechal Castelo Branco,n°597,
NOTIFICADO:...................., com endereço à ....................,
neste Município e Comarca, inscrito (a) no CNPJ/MF ou CPF
sob n.º .........................
OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima
identificado, notificado para regularizar a infração abaixo
discriminada. INFRAÇÃO CONSTATADA:……… Data da
infração: _____/____/_____ Hora: ___:____ Local da
infração:____________
A não regularização da infração apontada, implicará em nas
sanções previstas no artigo 14, do Decreto n.º 1333/2020.
 
Prazo para regularização: ______________
Fiscal:
Recebido em _______/________/2020
Nome do Notificado: ____________.
Assinatura Notificado ou Representante legal:__________.
 
RG ou CPF: ______________
 
ANEXO II
AUTO DE INFRAÇÃO
 
NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE,
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o
numero 77.817.476/0001-44, com sede na Rua Marechal
Castelo Branco, 597, Centro, Diamante D´Oeste - PR.
 
AUTUADO:.........................., com endereço à ........................,
neste Município e Comarca, inscrito (a) no CNPJ/MF ou CPF
sob n.º ...................
 
OBJETO DA AUTUAÇÃO: Fica o contribuinte acima
qualificado, autuado da infração abaixo discriminada.
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:
 
Diante da constatação do fato e pela infração acima descrita,
combinado com art. 15 do Decreto Municipal nº 1333/2020,
fica aplicada a penalidade de multa no valor de
________________.
Interdição do Estabelecimento: Sim ( ) ( )Não
Poderá ser apresentado RECURSO deste auto de infração, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados de sua emissão, por meio
do e-mail: saude@diamantedoeste.pr.gov.br
No prazo do recurso o autuado poderá desistir deste,
solicitando junto ao Departamento de Tributação o Documento
de Arrecadação Municipal - DAM no valor da infração pelo
email: tributacao@diamantedoeste.pr.gov.br.
 
Em caso de indeferimento do recurso, será encaminhado ao
autuado, junto com a comunicação do indeferimento,
Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor da
infração para recolhimento.
O prazo de pagamento da multa será de 15 (quinze) dias,
contados da emissão de Documento de Arrecadação Municipal
– DAM, sob pena de inscrição em dívida ativa, passível de
cobrança judicial.
 
Assinatura do Fiscal:
 
Recebido em _______/________/2020
 
Nome do Notificado:
 
Assinatura Notificado ou Representante legal:
 



RG ou CPF: 
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