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DECRETO N° 175/2021 
Data: 16/07/2021 

 

SÚMULA: Dispõe sobre novas medidas para o enfrentamento 

da emergência em Saúde Pública relativo Coronavírus 

(COVID-19), altera dispositivos do Decreto Municipal nº 

067/2021 e dá outras providências. 

. 

 

O Prefeito do Município de Lindoeste, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, 

dando cumprimento ao art. 48 V da Lei Orgânica Municipal e; 

 

CONSIDERANDO que a gravidade da emergência causada pela pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) exige das autoridades municipais a adoção de todas as medidas 

possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema 

Único de Saúde, bem como para a contenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 

de forma a atuar em prol da saúde pública;  

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal 067/2021 de 12 de março de 2021; 

 

CONSIDERANDO deliberação do Centro de Operações de Emergências - COE para o 

enfrentamento do novo Coronavírus na cidade de Lindoeste, em reunião realizada em 16/07/2021: 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Permanece a proibição de funcionamento das atividades constantes do Art. 5º 

do Decreto Municipal 067/2021. 

 

Art. 2º - O funcionamento do comércio em geral deverá seguir as orientações e as medidas 

preconizadas para cada atividade, dispostas no Decreto Municipal nº 067/2021. 

 

Art. 3º - As atividades religiosas, deverão seguir as normas previstas na Resolução nº 

440/2021 da Secretaria de Estado de Saúde – SESA/PR para seu funcionamento e, no que couber, as 

demais medidas previstas no Decreto Municipal 067/2021. 

 

Art. 4º - Fica autorizada, à partir de 26/07/2021, a volta as aulas presenciais ou 

“hibridas”,nas unidades pertencentes à Rede Municipal de Ensino, de conformidade com as 

regras e protocolos de segurança definidos em ato próprio da Secretaria Municipal de Educação. 
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Art. 5º - Fica autorizado o retorno do Transporte escolar , com início dia 21/07/2021 para a 

rede Estadual de ensino e, à partir do dia 26/07/2021, para a rede Municipal de ensino, devendo para 

tal, seguir todos os protocolos de segurança aprovados e definidos em ato da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Art. 6º – A restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas, de que trata o Art. 

14, do Decreto nº 067/2021, passa a ser no período das 23:00 às 5:00 horas. 

 

Art. 7º - Permanecem suspensas as visitas aos pacientes internados no Hospital Municipal.  

 

Parágrafo único - No caso das Unidades de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, a 

equipe de plantão ficará responsável em repassar as informações necessárias aos familiares, por 

aplicativo de mensagens ou ligação telefônica.  

 

Art. 8º - Ficam revogados os Incisos II e VI, do Art. 8º, do Decreto Municipal 067/2021. 

 

Art. 9º - Ficam mantidas as demais medidas de enfrentamento do COVID19 previstas no 

Decreto Munipal 067/2021 de 12 de março de 2021, bem como o respectivo prazo de vigência, 

alterado pelo Decreto nº 099/2021, devendo ser observadas por todos os Munícipes. 

 

Art. 10 – Aplicam-se subsidiáriamente às normas deste Decreto, o disposto na Resolução 

SESA/PR nº 440/2021 de 30 de abril de 2021, demais normas específicas que venham a ser editadas 

pelo Estado, ou Governo Federal e/ou pela área de saúde Municipal. 

 

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor à partir de sua públicação, com vigência à partira das 

00:01 do dia 17/07/2021, até às 00:00 horas do dia 15/08/2021, podendo ser modificado a qualquer 

momento ou prorrogado. 

 

Lindoeste PR, 16 de julho de 2021. 
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