
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N°1340/2020

RATIFICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
DIAMANTE D´OESTE, AS MEDIDAS
CONSTANTES NO DECRETO N° 4.942 DE
30 DE JUNHO DE 2020, SUSPENDENDO AS
ATIVIDADES ECONÔMICAS NÃO
ESSENCIAIS PELO PERÍODO DE 14
(CATORZE) DIAS COMO MEDIDA DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PUBLICA EM DECORRÊNCIA DA
INFECÇÃO HUMANA PELO COVID-19.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DEDIAMANTE D´OESTE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
 
CONSIDERANDO os termos do art. 196, da Constituição da
República Federativa do Brasil que estabelece 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;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal no 13.979, de 06
de fevereiro de 2020; no Decreto Federal n o 10.282, de 20 de
março de 2020; na Declaração da Organização Mundial da
Saúde, de 30 de janeiro de 2020; na Portaria do Ministério da
Saúde MS/GM no 188, de 3 de fevereiro de 2020; e nos
Decretos Estaduais no 4.230, de 16 de março de 2020, no
4.298, de 19 de março de 2020, no 4.317, de 21 de março de
2020 e no 4.319, de 8 de abril de 2020;
CONSIDERANDO o estado de calamidade pública declarado
pelo Município de Diamante D´Oeste;
CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente
de reavaliação das especificidades locais do cenário
epidemiológico da COVID-19, da capacidade de resposta da
rede de atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos dos
territórios, da importância de coordenação administrativa
regional no âmbito de saúde pública e da pertinência ou não da
adoção de determinadas medidas;
CONSIDERANDO as “Projeções COVID-19”, de 24 de junho
de 2020, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES), que demonstram a gravidade
da situação da pandemia no Paraná, com a previsão de cerca de
32 mil casos totais até dia 5 de julho de 2020;
CONSIDERANDO o aumento dos focos de infecção da doença
(clusters) regionais ligados ao processo de trabalho de algumas
atividades econômicas;
CONSIDERANDO o índice tripartite utilizado para análise das
medidas pelo Estado do Paraná, que leva em conta os fatores
de incidência de casos totais para cem mil habitantes,
mortalidade para cem mil habitantes e taxa de ocupação de
leitos na rede hospitalar paranaense;
CONSIDERANDO a situação atual da pandemia da COVID 19
no Município de Diamante D´Oeste com registro de 39 (trinta e
nve) casos confirmados;
CONSIDERANDO a edição do Decreto no 4.942, de 30 de
junho de 2020, do Governo do Estado do Paraná, dispondo
sobre medidas restritivas regionalizadas para o enfrentamento
da COVID-19, dentre as quais se encontra o Município de
Diamante D´Oeste que deverá adotar imediatamente medidas
mais restritivas, no âmbito de todos os Poderes, Órgãos ou
Entidades autônomas, inclusive na iniciativa privada, em
regime de colaboração no enfrentamento da emergência de
saúde pública, em decorrência da Infecção Humana pela
COVID-19;
 
D E C R E T A: 
Art. 1°. Fica ratificado, no âmbito do Município de Diamante
D´Oeste, o Decreto no 4.942, de 30 de junho de 2020, do
Governo do Estado do Paraná, que estabelece medidas para o



enfrentamento da emergência da saúde pública em decorrência
da infecção humana pela COVID-19.
Art. 2º. Ficam suspensas as atividades econômicas não
essenciais, pelo período de 14 (quatorze) dias, a partir do dia
03 de julho de 2020.
Art. 3º. Consideram-se atividades essenciais, aquelas
estabelecidas no Decreto no 4.317, de 21 de março de 2020, do
Governo do Estado do Paraná, que poderão exercer suas
atividades no horário normal de funcionamento.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D
´OESTE Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte
 
GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal 

Publicado por:
Adriane Hilgert

Código Identificador:BC7D5A1B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 03/07/2020. Edição 2044
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/


