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Dec. 164/20 

    
DECRETO Nº 164/20 

"Altera disposições do Decreto Municipal nº 146/20, 
incluindo os parágrafos 4º. e 5º. no seu artigo 3º., 
apresentando ainda alteração no seu artigo 8º. e dá 
outras providências ". 

 

JOSÉ DA SILVA COELHO NETO, Prefeito do Município de Santo Antônio da 
Platina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO que em data de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo Coronavírus, é uma 
pandemia; 

CONSIDERANDO que a nova doença já se espalhou pelo mundo, atingindo os 
cinco continentes, e que vem aumentando exponencialmente o número de pessoas 
contaminadas pela COVID-19 no Brasil; 

CONSIDERANDO que é dever da Administração Municipal adotar estratégias e 
formular políticas públicas voltadas a combater situações emergenciais que envolvam a saúde 
pública; 

CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabeleceu a quarentena como forma de enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do COVID-19 responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que “Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal 
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 no 
Brasil”;  

CONSIDERANDO que medidas devem ser adotadas para que não haja a circulação 
do vírus em nosso município, tendo em vista os riscos advindos da ocorrência de epidemia e 
os graves riscos à saúde pública;  

CONSIDERANDO que Ministério da Saúde decretou no dia 20/03/2020 Estado de 
Transmissão Comunitária do coronavírus - COVID-19 em todo território nacional; 

CONSIDERANDO as medidas de prevenção ao COVID-19, em razão da 
emergência da saúde pública, previstas nos Decretos Municipais nº 131/2020, 146/2020 e 
162/2020. 
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CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço 
conjunto entre Poder Público e iniciativa privada na gestão e adoção das medidas necessárias 
que a situação demanda, bem como o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos de contaminação pelo COVID-19, e agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de 
março de 2020, com as alterações realizadas pelo Decreto Estadual nº 4.318/2020 e pelo 
Decreto Estadual nº 4.388, de 30 de Março de 2020; 

CONSIDERANDO as normas estabelecidas pela Resolução nº 338/2020 da 
Secretaria Estadual de Saúde – SESA; 

CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020; 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Ficam incluídos os parágrafos 4º. e 5º. no artigo 3º. do Decreto Municipal nº 
146/20, com as alterações previstas no Decreto Municipal nº 162/20, com a seguinte redação:  

“Art. 3º. (...) 
§4º. Os estabelecimentos de comercialização de alimentos para uso humano e 

animal, lojas de conveniência e similares, terão seu horário de funcionamento presencial das 8 
até, no máximo, às 20 horas, visando evitar aglomeração de pessoas, principalmente no 
período noturno, excetuando-se aqueles localizados nas margens das rodovias que, para 
atendimento dos caminhoneiros e demais transportadores, poderão permanecer abertos após o 
horário indicado neste parágrafo, de acordo com a previsão do seu alvará de funcionamento. 

§5º. Após o horário estabelecido no §4º. os estabelecimentos de comercialização de 
alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniência e similares afetados em seu 
funcionamento presencial poderão continuar atendendo seus clientes através dos serviços de 
entrega (delivery).” 

Art. 2º. Fica alterado o artigo 8º. do Decreto Municipal nº 146/20, que passa a ter a 
seguinte redação:  

“Art. 8º. A desobediência aos comandos previstos no presente decreto sujeitará o 
infrator à aplicação das seguintes penas sem prejuízo de demais sanções civis e 
administrativas: 

I - penas previstas para crimes elencados nos artigos 268 - infração de medida 
sanitária preventiva - e 330 - crime de desobediência - do Código Penal; 

II - penalidades do artigo 55 da Lei Estadual nº 13.331/2001, que “dispõe sobre a 
organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços de saúde no 
Estado do Paraná. 

§1º. - Inexistindo penalidade específica para o descumprimento das medidas de que 
trata o presente Decreto, fica estabelecido multa de 13 URM’s. 

§2º. – Os estabelecimentos que descumprirem as normas previstas neste Decreto 
serão notificados administrativamente e de acordo com as regras abaixo: 

I – a primeira notificação terá função de orientação e recomendação visando evitar 
que o descumprimento das regras continue; 
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II – a segunda notificação será realizada com a aplicação da penalidade prevista no 
§1º., e informação imediata ao Ministério Público do Estado do Paraná para análise e possível 
realização de denúncia pela prática de crime contra a saúde pública e/ou de desobediência 
conforme incisos I e II do caput deste artigo; 

III – a terceira notificação acontecerá com a interdição cautelar do estabelecimento, 
conforme artigo 59 da Lei Estadual nº 13.331/2001, com posterior cassação do alvará de 
funcionamento. 

§3º - A Vigilância Sanitária de Santo Antônio da Platina/PR e os agentes de 
fiscalização das diversas Secretarias, em conjunto com os demais órgãos de segurança, 
deverão atuar no sentido de fiscalizar, exercendo o Poder de Polícia Administrativa, o efetivo 
cumprimento das normas estabelecidas por este Decreto.” 

 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto 

durar o estado de emergência nacional pela epidemia do COVID-19, revogando-se as 
disposições em contrário. 

     
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / 

ESTADO DO PARANÁ / PAÇO MUNICIPAL DR. ALÍCIO DIAS DOS REIS, em 03 de 
abril de 2020. - 
 
 
 

 
FRANCISCO MONTEIRO                  JOSÉ DA SILVA COELHO NETO 
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