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DECRETO N° 052/2021 

Data: 27/02/2021 

 

SÚMULA: Dispõe sobre medidas restritivas a atividades 

e serviços para o enfrentamento da Emergência em Saúde 

Pública, de acordo com o quadro epidêmico do novo 

Coronavírus (COVID-19), conforme o Decreto n.º 6.983, 

de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado do 

Paraná. 

 

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

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

CONSIDERANDO o Decreto n.º 6.983/2021, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado 

do Paraná, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 221, de 26 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná, que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da 

COVID-19 nas instituições religiosas de qualquer natureza do Estado do Paraná e revoga a 

Resolução SESA n.º 119, de 5 de fevereiro de 2021; 

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 as recomendações pelo Centro de Operações de Emergências -COE para o 

enfrentamento do novo Coronavírus na cidade de Lindoeste, em reunião realizada em 27/02/2021: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica adotado no Município de Lindoeste, nos termos deste ato normativo, o 

Decreto n.º 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado do Paraná, que suspende o 

funcionamento dos serviços e atividades não essenciais; institui, no período das 20 às 5 horas, 

diariamente, a restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas, salvo em razão dos 

serviços e atividades essenciais, e a proibição da comercialização e o consumo de bebidas 

alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo, inclusive nos estabelecimentos comerciais. 

Art. 2º - Os seguintes serviços e atividades essenciais, de distribuição e comercialização 

de alimentos, deverão ainda funcionar com restrição de horário e/ou modalidade de 

atendimento: 

I - restaurantes e lanchonetes: das 6 às 23 horas, nas modalidades delivery, drive thru, e take 

away, de segunda a sábado, aos domingos vedada a retirada em balcão (take away), ficando 

proibido o consumo no local em todos os dias da semana; 
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II - Panificadoras, padarias e confeitarias: das 6 às 23 horas, em todos os dias da semana, 

proibido o consumo no local; 

III - Das 6 às 23 horas, de segunda a sábado, com proibição de consumo no local, sendo 

autorizado aos domingos apenas o atendimento na modalidade delivery, para os seguintes 

estabelecimentos e atividades essenciais: 

 

a) - comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, distribuidoras de bebidas 

e açougues; 

b) - mercados, supermercados e hipermercados; 

c) - comércio de alimentos para animais; 

d) - comércio ambulante de rua de alimentos. 

 

§ 1º - A identificação dos estabelecimentos, para fins de enquadramento nos incisos deste 

artigo, será realizada por meio da verificação das características da atividade principal 

desenvolvida no local, bem como à condição de a atividade principal estar declarada no Alvará 

de Funcionamento. 

§ 2º - Nos serviços e atividades previstos neste artigo, deve ser observada a capacidade 

máxima de ocupação que garanta o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, em 

todas as direções, considerando a área total disponível para a circulação e o número de 

frequentadores e funcionários presentes no local. 

 § 3º – Fica permitido ao atendimento em qualquer horário nos estabelecimentos 

farmaceuticos e nos restaurantes localizados às margens da rodovia BR163, no território do 

Município, desde que tomadas todas as medidas de proteção dispostas no Decreto Municipal 

117/2020. 

Art. 6º - Ficam suspensa pelo período de vigor deste Decreto as atividades não essenciais tais 

como: 

I - Clubes, academias, jogos e competições esportivas; 

II- Festas de qualquer natureza (baladas, casamentos, formaturas, aniversários e demais 

confraternizações); 

III - Atividades ao ar livre, visitação a áeras de lazer, ginásios e congêneres; 

IV - Cursos presenciais; 

V -- Casas noturnas, boates e congêneres; e 

VI – Barbearias, salões de beleza, manicures, estética, pedicures e atividades afins; 

Art. 7 - As medidas restritivas previstas neste decreto não poderão afetar o exercício e o 

funcionamento dos serviços e atividades essenciais, indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, previstos no Decreto Estadual n.º 6.983, de 26 de 

fevereiro de 2020, salvo na forma deste decreto. 

§1º - As igrejas e os templos de qualquer culto devem observar a Resolução n.º 221, de 

26 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, com a ressalva da 

suspensão dos cultos presenciais. 
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§2º - Fica suspenso o funcionamento das academias e dos espaços de prática de 

atividades esportivas individuais ou coletivas. 

§3º - Ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades pertencentes à Rede Municipal de 

Ensino, mantido o atendimento no formato remoto e de demais atividades Internas conforme 

definido pela Secretaria Municipal de Educação. 

 Art. 8º - Em razão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19, serão seguidas as seguintes 

medidas na Administração Pública Municipal:  

  I - Suspensão da realização de quaisquer atividades públicas que impliquem em aglomeração 

de pessoas no Município de Lindoeste, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas, culturais, 

sociais, científicas, educacionais e congêneres.  

 II – Suspensão das aulas no Centro Municipal de Educação Infantil e nas Escolas de Ensino 

Fundamental pertencentes ao Poder Público Municipal, as quais deverão seguir posterior 

determinação da Secretaria de Estado da Educação – SEED, no que diz respeito ao retorno das 

atividades e reposição das aulas.  

 III - Suspensão das atividades externas da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

especialmente os atendimentos em grupo desenvolvidos pelo CRAS, tais como o PAIF, o SCFV e o 

Programa Família Paranaense, bem como os atendimentos do Grupo da 3ª Idade.  

  IV - Suspensão de todas as atividades externas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 

mais especificamente as escolinhas de todas as modalidades para jovens e crianças entre 05 e 17 

anos de idade, as competições municipais de futebol sete, futebol de campo, futebol de salão e os 

campeonatos e/ou torneis municipais. 

  V - Suspensão de todas as viagens oficiais a serviço, cursos e eventos, do Prefeito, 

Secretários e Servidores Municipais, exceto em casos excepecionais e quando autorizadas pelo 

Prefeito Municipal.  

  VI - Suspensão do transporte sanitário para fora do município nos casos de atendimentos 

eletivos, mantidos apenas o transporte de urgência e emergência, para manutenção de tratamento de 

alta complexidade, hemodiálise, gestação de alto risco, tratamento paliativo, e outros à critério da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

  VII - Suspensão das atividades externas da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente dos 

atendimentos em grupo, tais como Hiperdia e Serviço Ativo.  

 VII – Suspensaõ nas Unidades Estratégia Saúde da Família dos seguintes atendimentos: 

a) Puericultura; 

b) Exames citopatológicos; 

c) Encaminhamentos de mamografias; e 

d) Agendamentos de consultas. 

Parágrafo único – No período de vigência deste Decreto as Unidades Estratégia Saúde da 

Família continuarão os atendimentos de maior urgência, tais como médicos, pediátricos e 

odontológicos, mantidas as campanhas de vacinação e demais serviços. 
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Art. 9º - As lojas de comércio de roupas e armarinhos, de utensilios e presentes, 

informática, elétrodomésticos, artesanatos e móveis, poderão atender mediante isolamento de acessso 

dos clientes ao interior das mesmas. 

Art. 10 - A fiscalização do cumprimento deste decreto será responsabilidade dos agentes 

públicos municipais dotados de poder de polícia administrativa, tais como servidores da 

vigilância sanitária e fiscais Municipais 

Parágrafo único - Os órgãos e entidades municipais poderão, conforme a necessidade, 

solicitar a cooperação da Polícia Militar, por meio da Ação Integrada de Fiscalização Urbana. 

Art. 11 -  Este decreto entra em vigor no dia 28 de fevereiro de 2021 e vigerá até às 5 

(cinco) horas do dia 8 de março de 2021. 

Art. 12 - Fica revogado o Decreto Municipal nº 149/2020, de 04 de setembro de 2020 

 

Lindoeste PR, 27 de feveferiro de 2021. 
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