
   DECRETO N° 3.751  

SÚMULA: Altera  e  prorroga  as
medidas e ações  de prevenção no
Município de Palmas/PR, e na ad-
ministração pública municipal, em
decorrência da pandemia decorren-
te do CORONAVÍRUS (Covid-19)
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou, no
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica; 
CONSIDERANDO a declaração de PANDEMIA do CORONAVÍRUS (COVID-19)
pela OMS – Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO que a C.G.O pode a todo momento, em necessidade, emitir parecer
sobre a necessidade de novos ATOS Normativos pelo Executivo, ajustando atividades e
regulamentos, bem como da delimitação conforme Boletim Epidemiológico do Centro
de Operações de Emergência do Ministério da Saúde nº 7;
CONSIDERANDO as atividades de monitoramento do quadro de saúde diário, aliados
à  análise  dos  fatores  climáticos,  e  que  haja  coerente  ato  na  execução  do  DSA  –
Distanciamento Social Ampliado, ficando restringido somente a aglomeração, conforme
entendimento do Ministério da Saúde, tendo-o como base científica primária;
CONSIDERANDO que  a  cada  Boletim  Epidemiológico  poderá  ser  reavaliada  a
situação, podendo ser restabelecidas as medidas iniciais adotadas no Decreto Municipal,
nº 3.647, de 03 de abril de 2020, inclusive, deixando-as mais rigorosas;
CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico nº 106, emitido no dia 03/12/2020, que
traz um panorama de 801 (oitocentos e um) pacientes testados positivos com o COVID-
19, sendo que destes 644 (seiscentos e quarenta e quatro) estão recuperados e 150 (cento
e cinquenta) em isolamento domiciliar, com casos pontuados e identificados, havendo
monitoramento de todos eles pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmas;
CONSIDERANDO o  Decreto  Estadual  nº  6294,  de  03 de dezembro  de  2020,  que
dispõe sobre novas medidas de distanciamento social para o enfrentamento da pandemia
da COVID-19, bem como seu total acompanhamento;
CONSIDERANDO  a Resolução SESA nº 1434/2020,  de 03 de dezembro  de 2020,
emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Paraná;
CONSIDERANDO o  expressivo  aumento  de  números  de  casos  positivos  de
Coronavírus – COVID19, bem como a lotação de leitos de UTI e enfermaria de toda a
região;
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DECRETAR

Art. 1º – Nos termos do Decreto Estadual nº 6294, de 03 de dezembro de 2020, insti-

tui, no período das 23 horas às 05 horas, diariamente, proibição provisória de circula-

ção em espaços e vias públicas.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação em razão

de serviços e atividades essenciais, sendo entendidos como tais todos aqueles defini-

dos no Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020.

Art. 2º – No que tange ao Art. 1º deste Decreto, para os fins do Decreto Estadual nº

4.317, de 21 de março de 2020, em seus artigos 2º e 2º – A, são considerados servi-

ços essenciais:

“Art. 2º (...).

Parágrafo  único.  São  considerados  serviços  e  atividade
essenciais:

I  -  captação,  tratamento  e  distribuição  de  água;  (Redação  do
inciso dada pelo Decreto Nº 4318 DE 22/03/2020).

II - assistência médica e hospitalar;

III - assistência veterinária;

IV  -  produção,  distribuição e  comercialização de medicamentos
para  uso  humano  e  veterinário  e  produtos  odonto-médico-
hospitalares,  inclusive  na  modalidade  de  entrega  delivery  e
similares;

V -  produção,  distribuição  e comercialização de alimentos para
uso humano e animal, inclusive na modalidade de entrega, lojas
de conveniência e similares, ainda que localizados em rodovias;
(Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

VI -  agropecuários para manter  o abastecimento de insumos e
alimentos necessários à manutenção da vida animal;

VII - funerários;

VIII  -  transporte coletivo,  inclusive serviços de táxi  e transporte
remunerado privado individual de passageiros;

IX  -  fretamento para transporte  de funcionários  de empresas e
indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento;

X - transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à
coleta de lixo;  (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 4388
DE 30/03/2020).

XI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

XII - telecomunicações;

XIII  -  guarda,  uso  e  controle  de  substâncias  radioativas,
equipamentos e materiais nucleares;
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XIV - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

XV - imprensa;

XVI - segurança privada;

XVII  -  transporte  e  entrega  de cargas  em geral;  (Redação do
inciso dada pelo Decreto Nº 4318 DE 22/03/2020).

XVIII - serviço postal e o correio aéreo nacional;

XIX - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;

XX -  serviços  de  pagamento,  de  crédito  e  de  saque  e  aporte
prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central
do Brasil, inclusive unidades lotéricas; (Redação do inciso dada
pelo Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXI - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade
social,  compreendidas  no  art.  194  da  Constituição  Federal;
(Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXII  -  atividades  médico-periciais  relacionadas  com  a
caracterização  do  impedimento  físico,  mental,  intelectual  ou
sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de
equipes  multiprofissionais  e  interdisciplinares,  para  fins  de
reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei
Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência);

XXIII  -  outras  prestações médico-periciais  da carreira  de Perito
Médico,  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades
inadiáveis da comunidade;

XXIV - setores industrial e da construção civil, em geral.

XXV  -  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,
incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a
manutenção  das  centrais  geradoras  e  dos  sistemas  de
transmissão  e  distribuição  de  energia,  além  de  produção,
transporte e distribuição de gás natural; (Redação do inciso dada
pelo Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXVI - iluminação pública; (Inciso acrescentado pelo Decreto Nº
4318 DE 22/03/2020).

XXVII  -  produção  de  petróleo  e  produção,  distribuição  e
comercialização  de  combustíveis,  gás  liquefeito  de  petróleo  e
demais  derivados de petróleo;  (Redação do inciso dada pelo
Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXVIII  -  vigilância  e  certificações  sanitárias  e  fitossanitárias;
(Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 4318 DE 22/03/2020).

XXIX - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais
e de doença dos animais; (Inciso acrescentado pelo Decreto Nº
4318 DE 22/03/2020).

XXX -  inspeção  de  alimentos,  produtos  e  derivados de origem
animal e vegetal; (Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 4318 DE
22/03/2020).
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XXXI  -  vigilância  agropecuária;  (Inciso  acrescentado  pelo
Decreto Nº 4318 DE 22/03/2020).

XXXII  -  produção  e  distribuição  de  numerário  à  população  e
manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro
Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;  (Redação do
inciso dada pelo Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXXIII - serviços de manutenção, assistência e comercialização
de peças de veículo automotor terrestre ou bicicleta; (Redação do
inciso dada pelo Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXXIV - serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes
financeiros  integrantes do  Sistema Paranaense de Fomento de
que trata o Decreto nº 2.570, de 08 de outubro de 2015, alterado
pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019;

XXXV  -  fiscalização  do  trabalho;  (Inciso  acrescentado  pelo
Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXXVI  -  atividades  de  pesquisa,  científicas,  laboratoriais  ou
similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto;
(Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXXVII  -  atividades  de  representação  judicial  e  extrajudicial,
assessoria  e  consultoria  jurídicas  exercidas  pelas  advocacias
públicas,  relacionadas  à  prestação  regular  e  tempestiva  dos
serviços públicos;  (Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 4388
DE 30/03/2020).

XXXVIII - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas
as  determinações  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  e  do
Ministério da Saúde; (Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 4388
DE 30/03/2020).

a)  As  atividades  descritas  no  inciso  XXXVIII  deverão  ser
realizadas por meio de aconselhamento individual, a fim de evitar
aglomerações, recomendando-se a adoção de meios virtuais nos
casos de reuniões coletivas. (Alínea acrescentada pelo Decreto
Nº 4388 DE 30/03/2020).

XXXIX - produção, distribuição e comercialização de produtos de
higiene  pessoal  e  de  ambientes;  (Inciso  acrescentado  pelo
Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XL  -  serviços  de  lavanderia  hospitalar  e  industrial.  (Inciso
acrescentado pelo Decreto Nº 4388 DE 30/03/2020).

XLI - atividades de advogados e contadores que não puderem ser
prestadas  por  meio  de  trabalho  remoto;  (Inciso  acrescentado
pelo Decreto Nº 4545 DE 27/04/2020).

XLII  -  treinamentos e qualificações exigidos dos eletricistas que
trabalham  nos  contratos  de  distribuição  de  energia.  (Inciso
acrescentado pelo Decreto Nº 4545 DE 27/04/2020).

Art. 2ºA São consideradas essenciais as atividades acessórias, de
suporte  e  a disponibilização dos insumos necessários  à  cadeia
produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços
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públicos e das atividades essenciais.  (Artigo acrescentado pelo
Decreto Nº 4323 DE 24/03/2020)”.

Art. 3º – Proíbe a realização de confraternizações e eventos presenciais que causem

aglomerações com grupos de mais de dez pessoas, excluídas da contagem crianças

de até quatorze anos.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a realização de eventos

que não envolvam contato físico entre pessoas, inclusive, drive in.

Art. 4º – Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de

uso público ou coletivo, no período das 23 horas às 5 horas, estendendo-se a vedação

para quaisquer estabelecimentos comerciais.

Art. 5º - Restringe-se o horário de funcionamento dos comércios em geral, em especi-

al, os identificados como restaurantes, pizzarias, bares, lanchonetes, conveniências e

afins, até as 23h00min, de forma a adequar-se aos horários de proibição provisória de-

finidos no Art. 1º deste.

Parágrafo único – Deverá ser priorizado, sempre que possível, a substituição do regi-

me de trabalho presencial para o teletrabalho, de modo a reduzir o número de pessoas

transitando pela cidade ao mesmo tempo, evitando-se aglomerações em vias públicas

e em outros locais.

Art. 6º  – A realização de atividades religiosas de qualquer natureza deverá observar

as regras e exigências fixadas pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Reso-

lução SESA nº 1434/2020.

Art. 7º – Revoga-se o Decreto Municipal nº 3.750, de 1º de dezembro de 2020.

Art. 8º – Revoga-se o Decreto Municipal nº 3.742, de 06 de novembro de 2020.

Art. 9º - Prorroga o Decreto Municipal nº 3.647, de 03 de abril de 2020, com suas alte-

rações promovidas pelos Decretos Municipais nº 3.648, de 07 de abril de 2020; 3.649,

de 13 de abril de 2020; 3.654, de 17 de abril de 2020; 3.657, de 24 de abril de 2020;

3.663, de 08 de maio de 2020; 3.664, de 15 de maio de 2020; 3.683, de 26 de junho

de 2020; 3.695, de 10 de julho de 2020; 3.698, de 24 de julho de 2020; Decreto Muni-

cipal nº 3.710, de 14 de agosto de 2020; Decreto Municipal nº 3.711, de 21 de agosto

de 2020; Decreto Municipal nº 3.718, de 18 de setembro de 2020; Decreto Municipal

nº 3.725, de 02 de outubro de 2020; Decreto Municipal nº 3.731, de 16 de outubro de

2020; Decreto Municipal nº 3.736, de 23 de outubro de 2020; e, Decreto Municipal nº

3.748, de 27 de novembro de 2020.

Art. 10 - Este decreto entra imediatamente em vigor, pelo prazo de 15 (quinze) dias,

em atenção ao Decreto Estadual nº 6294, de 03 de dezembro de 2020, podendo ser
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alterado ou revogado A QUALQUER MOMENTO, por necessidade do interesse públi-

co.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, em 04 de dezembro de 2020.

                                                                          

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou

Prefeito Municipal                                                                                   
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