
DECRETO No 15.337 DÉ.22 DE MARÇO DE 2020.

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NO DECRETO MUNICIPAL NO 15.313, DE 19 DE
MARÇo DE 2020, ESTABELEcE No Âruarro DA ADMTNISTRAÇÃo otnerA, AurÁReutcA E
FUNDAcIoNAL Do MuNtcipro DE cASCAVEL, NovAS MEDTDAS nARA pnoreÇÃo DA
PoPULAÇÃo e ENFRENTAMENTo DA covrD-19 E oÁ ournAs pRovtoÊrucras.

O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das atribuiçÕes que lhe são
conferidas pelo art. 58, inciso lV, da Lei Orgânica de Cascavel, CONSIDERANDO a realização de
reunião datada de 18 de março do corrente ano pela Comissão de Medidas de Contenção do COE -
Centro de OperaçÕes de Emergências em Saúde Pública (COE COVID-19), junto a sala de reuniÕes
da Prefeitura Municipal; CONSIDERANDO, a confirmação da Secretaria de Estado da Saúde do
Paraná dos primeiros casos do novo Coronavírus no território Estadual; CONSIDERANDO, o Plano
de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19) da Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar as ações não farmacologicas para redução da
velocidade de transmissão do Novo Coronavírus; CONSIDERANDO, as novas recomendaçÕes do
Ministerio da Saúde durante coletiva de 13/03/2020; CONSIDERANDO, a Portaria 356, de 11 de
março de 2020 do Ministerio da Saude; CONSIDERANDO, a aprovação pelo Centro de Operações
de Emergência para o enfrentamento do Novo Coronavírus na cidade de Cascavel, conforme
reunião realizada em 2110312020', CONSIDERANDO, o Decreto no 4.230, de 16 de março de 2020, o
qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus - COVID 19; CONSIDERANDO, a Portaria do Ministério da
Saúde No 454, de 20 de março de 2020, a qual declara em todo o territorio nacional o estado de
transmissão comunitária do coronavírus (COVID-1 9),

DECRETA:

Art. 1o Acrescenta os incisos Xll, Xlll XIV ao § 3o do artigo 30 no Decreto no 15.313, de 19 de março
de 2020.
"Art. 30 (...)

Xll - Shoppings Centers, inclusive as áreas de alimentação;
Xlll - Cartorios extrajudiciais, Bancos, Cooperativas de Credito e demais lnstituições Financeiras, os
quais poderão manter trabalho interno sem acesso ao público, devendo adotar medidas restritivas
de público no atendimento em caixas eletrônicos, adotando medidas para manter distanciamento
mínimo de dois (2) metros entre as pessoas gue estiverem nas filas, devendo disponibilizar álcool
gel 70% e intensificar os cuidados de higiene;
XIV - Bares, lanchonetes e congêneres, sorueteiras, esfabe/ecimentos de banho e fosa de animais e
lojas de conveniência, inclusive as exisfenúes em posfos de combusfíveis;"

Art.2o O art.40 do Decreto no 15.313, de 19 de março de2020, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
"ArÍ. 40 As Casas Lotéricas poderão atender ao público, desde que restrinjam o atendimento ao
público em seu interior e adotem medidas para manter distanciamento mínimo de dois (2) metros
entre as pessoas gue estiverem na filas, devendo disponibilizar álcool gel 70% e intensificar os
cuidados de higiene".

Art. 3o Os incisos l, ll, lll, lV, V, Vl, VIl, Vlll, lX e X e os §§ 2o,3o,40,50 e 60 do art. 50 do Decreto no

15.3'13, de 19 de março de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:
"ArÍ. 50 (...)
l- Farmácias;
ll- hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e
centros de abastecimento de alimentos;

§ 3"(. )



lll- prestadores de seruiços de saúde, dentistas, médicos, fisioterapeutas e fornecedores de insumos
de impoftância à saúde;
lV - serviços funerários;
V - seruiços posfais;
Vl - transporte e entrega de caras em geral;
Vll - transporÍe de numerário;
Vlll- distribuidores de gas;
lX - lojas de vendas de iágua mineral;
X - padarias;
Xl - estabelecimentos que vendam alimentos para animais ou de emergência, mas com paralisação
de banho e fosa,

§ 1" (...)

§ 20 Fica vedado o atendimento para consumo no local em restaurantes, permitido somente seruiço
de entrega de refeiçôes e drive-thru, e com horario de fúncionamento exclusivamente das 07h00 as
20h00;
§ 30 Fica vedado o atendimento para consumo no local em padarias, permitido somente serviço de
entrega e drive-thru, e com horario de funcionamento exclusivamente das 07h00 as 20h00;
§ 40 Os serviços de food truck poderão funcionar somente com seruiços de entregas, sendo vedado
o atendimento presencial e com horário de funcionamento exclusivamente das 07h00 às 20h00.

§ 50 Os hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros,
quitandas e centros de abastecimento de alimentos, com restrição ao público à metade de sua
capacidade de lotação conforme os seus alvarás de funcionamento e/ou laudo do Corpo de
Bombeiros, deverão limitar o quantitativo de itens de um mesmo produto porPessoa, conforme sua
capacidade de estoque, garantindo o acesso ao maior número de pessoas aos produtos, sendo
suieifos à fiscalização, obedecendo ao horário de funcionamento das th00 às 19h00, de Segunda-
feira à Sábado, com restrição de 30% de sua capacidade de atendimento a pessoas e ampliando as
medidas preventivas e respeitando o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas,
especialmente nas filas;

§ 60 Os posfos de comercialização de combusúíveis e derivados poderão atender das 6h00 às
18h00, ampliando as medidas de prevenção e com o fechamento de lojas de conveniência;"

Art. 40 Acrescenta os incisos Xl e Xll ao artigo 5o no Decreto no 15.313, de 19 de março de 2020
'Art. 50 (...)

Xl - produção, distribuição e comercialização de combusÍíveis e derivados;
Xll - outros que vierem a ser definidos em ato conjunto expedido pelo Gabinete do Prefeito,
Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria Geral do Município;"

Art.50 O artigo 25 do Decreto no 15.313, de 19 de março de2020, passa a vigorarcom a seguinte
redação:
"Art. 25 Fica facultado aos Secretários e PresidenÍes dos orgãos da Administração direta e indireta
implantar teletrabalho aos seruidores públicos, principalmente àqueles acima de sessenta anos, com
doenças crônicas, com problemas respiratórios, gesúanfes e lactantes. Na impossibilidade técnica e
operacional de conceder teletrabalho aos seryidores relacionados, os rnesmos deverão ser
afasfados de suas atividades sem prejuízo da remuneração ou subsídio."

Art.60 O Decreto no 15.313, de 19 de março de 2020, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 30-
A:
"Art. 3o-A - Ficam suspensas, no período de 23 de março a 05 de abril de 2020, o uso de salÕes
festas privados e a realização de festas em condomínios residenciais ou associações."

Art.7o O Decreto no 15.313, de 19 de março de2020, passa a vigorar acrescido do seguinte art.5o-
A:



'Art. 5-A Os hotéis e motéis no N/unicípio de Cascavel deverão restringir em 50% (cinquenta por
cento) sua capacidade de hospedes, ampliando as medidas preventivas e realizando o controle
diário de hospedes, com disponibilizaçâo a Vigilância Epidemiologica, se solicitado."

Art. 80 O Decreto no 15.313, de 19 de março de2020, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 25-
A:
"Art. 25-A Fica restrito o atendimento ao público aos presfadores de serviço, autorizados os serviços
internos, devendo referido sefoc na medida do possível, implantar o teletrabalho, principalmente
àqueles acima de sessenta anos, com doenças crônica§, com problemas respiratorios, gesúanfes e
lactantes. Na impossibilidade técnica e operacional de conceder teletrabalho aos servidores
relacionados, os mesmos deverão ser afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração
ou subsídio, conforme preconiza o § 3", da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.'

Art.90 O Decreto no 15.313, de 19 de março de2020, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts.
27-A e 27-B:
'Att. 27-A A Guarda Municipal de Cascavel em conjunto com a força policial do Estado do Paraná,
realizará bloqueio de inspeção sanitária em veículos e/n todas as entradas rodoviarias de Cascavel,
objetivando identificarpessoas acometidas pelo COVID-1 9."
'ArÍ. 27-B O descumprimento das medidas previsúas nesfe Decreto e demais normativas do
Município, sujeitará as sanções previstas em lei, devendo a autoridade que verificar o
descumprimento comunicar o Ministerio Público do Estado a eventual tipificação do crime de
infração de medida sanitária preventiva."

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data publicação
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DECRETO No 15.336 DE22 DE MARÇO D82020.

INSTITUI O TOQUE DE RECOLHER NO ÂMBITO DO.MUNICíPIO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 58, inciso lV, da Lei Orgânica de Cascavel, CONSIDERANDO arealizaçáo de reunião datada de í8 de
março do corrente ano pela Comissão de Medidas de Contenção do COE - Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE COVID-19), junto a sala de reuniões da Prefeitura Municipal;
CONSIDERANDO, a confirmação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná dos primeiros casos do novo
Coronavírus no territorio Estadual; CONSIDERANDO, o Plano de Contingência do Novo Coronavírus
(COVID-19) da Secretaria Municipal de Saúde; CONSIDERANDO a necessidade de ampliar as ações não
farmacológicas para redução da velocidade de transmissão do Novo Coronavírus; CONSIDERANDO, as
novas recomendações do Ministério da Saúde durante coletiva de 1310312020; CONSIDERANDO, a Portaria
356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde; CONSIDERANDO, a aprovação pelo Centro de
Operações de Emergência para o enfrentamento do Novo CoronavÍrus na cidade de Cascavel, conforme
reunião realizada em 2110312020; CONSIDERANDO, o Decreto no 4.230, de 16 de março de 2020, o qual
dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus - COVID 19; CONSIDERANDO, a Portaria do Ministério da Saúde No 454, de 20
de março de 2020, a qual declara em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVI D-'1 9),

DECRETA:

Art. 1o Fica instituído o Toque de Recolher no âmbito do Município de Cascavel, a partir de 23 de março de
2020, das 20h00 às 06h00.
Parágrafo único. A circulação de pessoas nesse horário somente é cabível caso de necessidade devidamente
justificada ou em caso de pessoas que trabalhem em serviços.essenciais;

Art. 20 O descumprimento do toque de recolher sujeitará nçÕes previstas em lei, devendo a

autoridade que verificar o descumprimento comun Estado a eventual tipificação do
crime de infração de medida sanitária preve
Art. 30 Este Decreto entra em vigor na d
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