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     DECRETO Nº 4496/2020 
 

     SÚMULA: Dispõe  sobre  recomendações e medidas de prevenção  

                                                                                  ao   contágio  e  de  enfrentamento  da  emergência  da 

             Saúde Pública de importância internacional decorrente 

             do Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. 
 

 

     

      DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais. 

 

 

      Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

 

      Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes; 

 

      Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 

2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; 

 

      Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 

2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

 

      Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 

2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 

      Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020; 

 

      Considerando o Plano de Contingência Estadual para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria de Estado de Saúde; 

 

      Considerando a Declaração da Organização Mundial da Saúde 

em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII); 

 

      Considerando a classificação pela Organização Mundial de 

Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19; 

 



 2 

      Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de 

um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e 

o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública.    

 

 

     D E C R E T A: 

 

 

      Art. 1º - As medidas para enfrentamento da emergência da 

saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Município ficam 

definidas nos termos deste Decreto, sem prejuízo dos demais posteriores, que por ventura sejam 

publicados. 

 

      Art. 2º - Como medidas individuais recomenda-se que as 

pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, HIV, câncer, problemas renais 

crônicos, respiratórios e transplantados), bem como maiores de 60 (sessenta) anos, gravidas e 

lactantes, evitem sair de casa, bem como circular em ambientes com aglomeração de pessoas e utilizar 

transportes públicos. 

  

      Art. 3º - Com relação a Secretaria de Educação, Cultura e 

Esportes, fica determinado o seguinte: 

 

      I. A suspensão das aulas e demais atividades escolares em todas 

as instituições de ensino municipais, a partir do dia 20 de Março de 2.020, por tempo indeterminado, 

incluindo o transporte escolar. 

      II. Com relação aos dias 18 e 19 de março, as escolas 

permanecerão abertas, tendo sido recomendado pela Secretaria de Educação, nestes dias, a realização 

de atividades de orientação e conscientização quanto aos protocolos de higiene e etiqueta respiratória, 

bem como sobre a importância do distanciamento social, com os funcionários das escolas, estudantes 

e suas famílias e responsáveis. 

      III. nos dias abrangidos pelo inciso II, os estudantes que já 

puderem permanecer em casa terão suas faltas justificadas. No entanto, as escolas  continuarão 

abertas e com jornadas regulares para garantir às famílias o tempo para readequação de suas rotinas 

familiares, até a suspensão dos serviços, contida no inciso I, no dia 20 de Março. 

 

      IV. A partir do dia 20 de março, as secretarias escolares estarão 

abertas para atendimentos. 

      V. Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação 

que fazem parte dos grupos de risco (pessoas com mais de 60 anos, com doenças crônicas, problemas 

respiratórios, gestantes, lactantes) devem trabalhar de forma remota. Na impossibilidade técnica e 

operacional de realização do trabalho remoto, esses servidores devem interromper suas atividades 

imediatamente. 

      VI. A partir do dia 20 de Março, seguindo a mesma regra, as 

oficinas de dança, escolinhas de futsal e futebol de campo, jogos do campeonato municipal e qualquer 

atividade, relacionada a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, que tenha aglomeração de 

pessoas estão suspensas até segunda ordem. 
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      Art. 4º -  Recomenda a suspensão, a partir de 20 de Março de 

2.020 da fruição de férias e licenças de servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do 

Iguaçu.  

 

      Art. 5º - Recomenda-se a suspensão de eventos e atividades em 

locais fechados com aglomeração de mais de 50 (cinquenta) pessoas sejam governamentais, 

esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros, sob pena de 

responsabilização, nos termos legais. Em não sendo possível referida suspensão, recomenda-se que o 

evento ocorra sem público e com as portas fechadas; 

 

      Art. 6º - Após avaliação de viabilidade técnica e operacional e 

com o mínimo prejuízo administrativo possível, a Administração Municipal do Cruzeiro do Iguaçu 

poderá conceder o regime de trabalho remoto ou escalas diferenciadas de trabalho e adoções de 

horários alternativos nas repartições públicas. 

 

      § 1º - Recomenda fortemente que os servidores públicos, 

efetivos ou comissionados, abaixo listados, permaneçam prestando seus serviços de suas residências, 

através de trabalho remoto conhecido também como teletrabalho ou “home office”: 

 

I. Acima de sessenta anos; 

II. Com doenças crônicas; 

III. Com problemas respiratórios; 

IV. Gestantes e lactantes. 

V. Pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, HIV, câncer, problemas renais 

crônicos, respiratórios e transplantados). 

 

      § 2º - Os servidores (efetivos ou comissionados) que 

apresentarem quaisquer dos sintomas do COVID-19 ou regressos de localidades em que o surto tenha 

sido reconhecido deverão realizar trabalho e/ou atendimento remoto desde o início dos sintomas ou 

do regresso, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias. 

 

      Art. 7º -  Recomenda que as fábricas, serviços de alimentação 

englobando restaurantes, lanchonetes e bares, adotem todas as medidas cabíveis de prevenção para 

conter a disseminação da COVID 19, tais como disponibilização de espaço para lavagem das mãos ou 

álcool em gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes; aumentar a frequência de 

higienização de superfícies; manter os ambientes ventilados. 

 

      Art. 8º - A Administração deverá disponibilizar álcool gel a 

70%, em todas as repartições públicas, nas áreas de circulação e no acesso a salas de reuniões, assim 

como aumentar a frequência de limpeza em locais públicos, especialmente banheiros, corrimãos e 

maçanetas, além de manter ventilado todos os ambientes do estabelecimento. 

 

      Art. 9º - As medidas previstas neste decreto poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.  
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      Art. 10 - A Comissão de Licitação e Equipe de Pregão deverão 

manter os certames realizados de forma eletrônica e analisar a possibilidade e conveniência de 

suspender os prazos para as disputas presenciais. As suspensões devem ser comunicadas formalmente 

ao Prefeito para que expeça ato prevendo a prorrogação dos prazos. 

 

      Art. 11 -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

e vigorará até que novo ato seja expedido. 
 

      Gabinete   do   Prefeito   Municipal   de  Cruzeiro  do  Iguaçu -  

     Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de março do ano de  

     dois mil e vinte. 

 

 

 

 

     DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 


