
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

 
D E C R E T O  Nº 058/2020 

 
COMPLEMENTA O DECRETO Nº 57/2020 REFERENTE ÀS NOVAS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO DO COVID-19. 
 
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 Municipal nº 57/2020 editado na data de 01 de julho 
de 2020 que suspendeu as atividades religiosas e cultos no município; 
CONSIDERANDO que o Decreto do Governo do Estado do Paraná nº 4.317/2020 
qualificou atividade religiosa como atividade essencial, porém 
CONSIDERANDO a Resolução da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) nº 
856/2020, que regulamenta as atividades religiosas de qualquer natureza; 
CONSIDERANDO o erro material presente no artigo 5º do Decreto 57/2020 desta 
municipalidade; 
 

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. Mantém a suspensão das atividades religiosas de qualquer natureza 
presente no inciso II do artigo 5º do Decreto Municipal nº 57/2020, tendo em vista a 
Resolução da Secretaria de Saúde Estadual nº 856/2020, a qual estabelece que as 
igrejas e templos religiosos que estiverem localizadas nas cidade afetadas pelo 
Decreto 4.942/2020 do Governo do Estado do Paraná devem abster-se de realizar 
eventos religiosos presenciais. 
 
Art. 3º. Corrige o erro material presente no caput do artigo 5º do Decreto Municipal 
nº 57/2020, passando a constar: “Os serviços não essenciais devem ter suas 
atividades suspensas no período de 01 julho de 2020 a 15 de julho de 2020” 
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições em contrário. 
 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU, Estado do Paraná, aos 
dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (02.07.2020). 
 
 
 

Fabio Luiz Andrade 
Prefeito 

 


