
   DECRETO N° 3.806  

SÚMULA: Altera o Decreto Munici-
pal nº 3.803 de 09 de março de 2021 e
da 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 Decreto Estadual  nº  7020,  de 05 de março de 2021, que  determina
medidas restritivas de caráter  obrigatório,  visando o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a  necessidade de restringir  horários  de funcionamento e  capacidade de
lotação de estabelecimentos comerciais, após a reavaliação do cenário pandêmico; resolve:

DECRETAR

Art. 1º – Altera o art. 5º do Decreto Municipal nº 3.803 de 09 de março de 2021, conforme se-
gue:

Art. 5º – Determina, a partir das 13 horas do dia 13 de março de 2021 até

as 24 horas do dia 14 de março de 2021, a suspensão do funcionamento

dos serviços e atividades não essenciais em todo o território, como medi-

da obrigatória de enfrentamento de emergência de saúde pública decor-

rente da pandemia da COVID-19. 
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Parágrafo único. No dia 13 de março de 2021, o funcionamento dos servi-

ços e atividades não essenciais no território do Município de Palmas po-

derá ocorrer das 09 horas às 13 horas. (NR)

Art.  2º  -  Este  Decreto entra  IMEDIATAMENTE em vigor,  permanecendo em vigência  as

demais disposições do Decreto Municipal nº 3.803/2021 e demais Decretos vigentes,  podendo

ser  prorrogado,  alterado  ou  revogado  A  QUALQUER  MOMENTO,  por  necessidade  do

interesse público.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, em 12 de março de 2021.

                                                                          

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou

Prefeito Municipal                                                                                   
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