
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

 
D E C R E T O  Nº 057, de 01 de julho de 2020 

 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E DE 
ENFRENTAMENTO E CONTINGENCIAMENTO, NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO, DA DOENÇA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO 
AGENTE CORONAVÍRUS (COVID-19) TENDO EM VISTA O DECRETO Nº4.942/2020 
DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
 
O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
 
CONSIDERANDO a pandemia declarada pela OMS – Organização Mundial da 
Saúde em razão da grande expansão do vírus COVID 19 (Coronavírus) a nível 
mundial; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.942/2020 oriundo do Governo do Estado do 
Paraná na data de 30/06/2020; 
CONSIDERANDO o aumento do numero de infectados no âmbito estadual; 
CONSIDERANDO o contido nos artigos 2º e 3º do Decreto nº 4.942/2020 que 
autoriza os municípios adotarem medidas mais restritivas caso o cenário 
epidemiológico exija e recomendando a suspensão dos serviços não 
essenciais de forma imediata nos municípios pertencentes a 17ª Regional de 
Saúde; 
CONSIDERANDO a reunião extraordinária do Comitê Gestor do Plano de 
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 realizada nesta data, 
bem como reunião com a presidência da Associação Comercial do Município; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 10.329/2020 da Presidência da Republica que 
preserva a autonomia de cada governo; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica mantido o estado de emergência no Município de Porecatu devido à 
pandemia do coronavírus (COVID-19). 
 
Art. 2º.  Fica mantida as reuniões do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde do COVID-19 semanalmente às segundas-feiras às 
09:30 horas, ou por designação, para avaliar as ações em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Saúde, e articular as ações estabelecidas no Prédio do 
Executivo. 
 

Art. 3º. Fica permitido o funcionamento de serviços essenciais. 

 

Art. 4º. O horário de atendimento do comercio em geral fica limitado das 
10h:00min às 16h:00min de segunda-feira à sexta-feira e aos sábados das 
08h:00min até 12h:00min., exceto supermercados que fica limitado o atendimento 
das 08h:00min as 18h:00min de segunda a sábado.  

Parágrafo Primeiro: Bares, conveniência, açougues, mercearias e padarias 
deverão fechar ate as 19:h00min. 
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Aos domingos esses estabelecimento deverão encerrar suas atividades as 
12:h00min. 

Parágrafo Segundo: Após as 19 horas e aos domingos somente poderão 
permanecer abertos as lanchonetes, restaurantes, açougues, trailers e Food 
Trucks com funcionamento por meio dos sistemas de entrega a domicilio (delivery), 
retirada em balcão (take away) e retirada expressa sem desembarque (drive thru). 

Parágrafo Terceiro: Aos domingos, somente poderão permanecer abertos os 
comércios do ramo de lojas de conveniência e açougues no horário das 08h:00min 
às 12h:00min. 

Parágrafo Quarto: As barbearias, salões de beleza e estéticas deverão funcionar 
das 10h:00min às 16h:00min de segunda-feira à sábado. 

 

Art. 5º - Os serviços não essenciais devem ter suas atividades suspensa no 
período de 01 de julho 2020 a 15 de junho 2020 

I. Academias de ginástica e academia de pilates; 

II. Cultos e atividades religiosas. 

 
Art. 6º - O atendimento ao público fica restrito (trabalho interno) no Prédio da 
Prefeitura, com exceção do setor de Tributação, o qual deverá priorizar o 
atendimento remoto através de telefone e email, e o atendimento restrito 
(presencial) somente um por vez no local destinado. 

 

Art. 7º - As medidas impostas através do presente Decreto poderão ser revogadas 
a qualquer tempo, visando sempre à prevenção e não disseminação do vírus 
COVID-19.  

 

Art. 8º - As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas 
pela mídia e empresas de comunicação. 

 

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições em contrário. 
 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU, Estado do Paraná, ao 
primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte (01.07.2020). 
 
 
 

Fabio Luiz Andrade 
Prefeito 

 


