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DECRETO NQ. 132/2020
Sumula:-

Altera dispositivos do Decreto
H5; de 20 de
margo de 2020 que declarou Situa^ao de
Emergencia no munici'pio de Apucarana e define
outras medidas de enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavi'rus, conforme especifica.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE APUCARANA, ESTADO DO
PARANA, SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR, NO USO
DAS ATRIBUigOES QUE LHE SAO CONFERIDAS PELA LEI
ORGANICA DO MUNICIPIO;
Considerando que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
politicas socials e economicas que visem a redugao do risco de doenga e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitario as agoes e servigos para sua promogao, protegao e
recuperagao, na forma do artigo 196 da Constituigao da Republica;
Considerando o Decreto Estadual n? 4.230, de 16 de margo de 2020 que dispoe sobre as
medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional
decorrente do Coronavirus-COVID-19 no Estado do Parana e suas alteragoes;
Considerando a Portaria MS/GM n2 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministerio da
Saude, que declara Emergencia de Saude Publica de Importancia Nacional - ESPIN, em
decorrencia da Infecgao Humana pelo novo Coronavirus;
Considerando a Lei Federal ne 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispoe sobre as
medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional
decorrente do Coronavirus responsavel pelo surto de 2019;
Considerando o Decreto n? 10.282, de 20 de margo de 2020 do Governo Federal que
regulamenta a Lei n? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os servigos publicos e
as atividades essenciais;
Considerando que a Camara de Deputados, em 18 de margo de 2020, e o Senado Federal,
em 20 de margo de 2020, reconheceram a existencia de calamidade publica nacional, para
fins do artigo 65, da Lei Complementar Federal n? 101, de 04 de maio de 2000;
Considerando o Decreto Estadual n? 4.317, de 21 de margo de 2020 que dispoe sobre as
medidas para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergencia de saude publica
de importancia decorrente da COVID-19 no Estado do Parana;

DECRETA:Art. 15

O artigo 3^ do Decreto

115, de 20 de mar?o de 2020, passa a vigorar com a

seguinte redagao:
"Art. 3g Fica autorizado o funcionamento dos seguintes estobelecimentos e
atividades comerciais, de a cord0 com 0 Decreto Federal ng 10.288/2020 e os
Decretos Estaduais ng 4.301/2020 e 4.317/2020:
I.

assistencia medica e hospitalar:
a. farmacias;
b. consultorios;
c. laboratories e
d. unidades de saude e clinicas de imagens e diagnosticos;
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II.

VII.
VIII.

produgao, distribuigao e comercializagao de medicamentos para uso
humano e veterindrio e produtos odonto-medico-hospitalares, inclusive
na modalidade de entrega a domicilio (delivery);
produgao, distribuigao e comercializagao de alimentos para uso humano
inclusive na modalidade de entrega
a
domicilio
(delivery);
(supermercados, agougues, padarias, peixarias, mercearias, quitandas,
lojas de conveniencia, restaurentes e demais lojas de produtos
alimenticios);
agropecuarias para manter o abastecimento de insumos e alimentos
necessdrios a manutengao da vida animal, clinicas veterindrias e pet
shops;
transpose coletivo, servigos de taxi e transporte remunerado privado
individual de passageiros;
fretamento para transporte de funciondrios de empresas e industries cuja
atividade esteja autorizada ao funcionamento;
transporte de profissionais da saude e de coleta de lixo hospitalar;
oficinas de reparagao de veiculos, servigos de guincho e borracharia;

IX.
X.
XI.

captagdo e tratamento de esgoto e lixo;
telecomunicagoes, internet e call center;
guarda, uso e controle de substdneias radioativas, equipamentos e

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

materials nucleares;
processamento de dados ligados a servigos essenciais;
imprensa;
hotels;
seguranga privada;
transporte e entrega de cargos em geral;
servigo postal;
compensagao banedria, redes de cartoes de credito e debito, caixas
banedrios eletronicos, outros servigos nao presenciais de instituigdes

III.

IV.

V.
VI.

XXL

financeiras e lotericas;
mercado de capitals, seguros e casa de cambio;
atividades medico-periciais relacionadas com o regime geral de
previdencia social e a assistencia social;
atividades medico-periciais relacionadas com a caracterizagao do
impedimenta fisico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com
deficiencia, por meio da integragao de equipes multiprofissionais e
interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em
lei, em especial na Lei Federal n.g 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto

XXII.

da Pessoa com Deficiencia);
outras prestagdes medico-periciais da carreira de Perito Medico,
indispensaveis ao atendimento das necessidades inadidveis da

XIX.
XX.

XXIII.

comunidade;
setores industrial e da construgao civil e loja de materiais para

XXIV.
XXV.

construgao;
captagao, tratamento e distribuigao de agua;
geragao, transmissao e distribuigao de energia eletrica e de gas;

XXVI.
XXVII.

iluminagao publico;
produgao, distribuigao e comercializagao de combustiveis e derivados;^
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XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
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vigilancio e certificagdes sanitarias e fitossanitdrios;
prevengao, controle e erradicagao de pragas dos vegetais e de doenga dos
animais;
inspegdo de alimentos, produtos e derivodos de origem animal e vegetal;
vigilancio agropecudria;
transpose de numerdrio;
igrejas e atividades religiosas (observando as determinagdes do Ministerio
da Saude);
servigos autonomos individuals (encanador, pedreiro, eletricista,
jardineiro e outros);
coleta de lixo;
servigos de manutengao, assistencia e comercializagao de pegas de veiculo
automotor terrestre.

§ls(-)
§2g Os estabelecimentos e atividades comerciais previstas no inciso III deste artigo,
passam, a partir de 30/03/2020, a funcionar em hardho normal.
§3* (...)
§4g Sao consideradas essenciais as atividades acessdrias, de suporte e a
disponibilizagao dos insumos necessdrios d cadeia produtiva relative ao exercicio e
ao funcionamento dos servigos publicos e das atividades essenciais.
§5g 0 funcionamento dos supermercados, citado no inciso III deste artigo, deverd
ocorrer com 1 (uma) pessoa a cada 5m2 (cinco metros quadrados).
§6g O funcionamento dos restaurantes, citado no inciso III deste artigo, deverd
ocorrer com sua capacidade restrita a 30% (trinta por cento) dos lugares existentes.
§7g Recomenda-se as industries e ao comercio garantir a permanencia dos
empregados com 60 a nos ou mais e aqueles que fazem parte do grupo de risco em
suas casas conforme definigao do Ministerio da Saude.
§8g Durante o funcionamento das atividades consideradas essenciais previstas
neste artigo, os estabelecimentos deverao:
a) observer a distancia minima de 1,5 metro entre pessoas durante
atendimento e espera, com fita, giz, cones, e outros materials que possam ser
usados para sinalizagao;
b) fornecer mascaras descartdveis para os funciondrios de atendimento
diretamente ao publico (caixas, balconistas, vendedores, frentistas, gargons^e

afins);
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c) disponibilizar alcool em gel nos dependencies do estabelecimento em
quantidade suficiente para que todos os usuarios e funcionarios possam
higienizar as maos como orientado pelas autoridades sanitdrias.
Art. 25

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogando as disposigoes
em contrario.
Municipio de Apucarana, em 27 de margo de 2020.
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