
[f~ tÚJ- .MunidpÍO- ck
!JJo.caiâo.a tÚJ- S ui

DECRETO N° 344/2021

Regulamenta o funcionamento de atividades na
permanência da pandemia covid-19, no dominio do
Municipio de Bocaiúva do Sul - PR, tendo em vista
a edição do Decreto Estadual n08.705/2021.

O Senhor ANTONIO LUIZ GUSSO, Prefeito do Municipio de Bocaiúva do Sul, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas por Lei;

considerando que o Município de Bocaiúva do Sul deve assegurar o direito á saúde
da população, por meio da gestão dos riscos relacionados ás atividades básicas de
conservação da vida das pessoas, conforme disposto no artigo 196, da Constituição
Federal;

considerando que o Município de Bocaiúva do Sul, por meio da Secretaria Municipal
da Saúde, deve promover ações visando ao controle de doenças, agravos ou fatores
de risco de interesse da saúde pública;

considerando que compete aos gestores locais de saúde a definição de
procedimentos e execução de medidas que visam impedir a contaminação ou
propagação de doenças transmissiveis;

considerando o artigo 3° da Lei Federal n.o 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de
importãncia internacional, decorrente do novo Coronavirus (COVID-19);

considerando a Portaria n.o 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização da Lei Federal n.o 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da Emergência
em Saúde Pública de importância internacional;

considerando o Decreto Estadual n.o4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavirus - (COVID-19);
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considerando a Lei n.O20.205, de 20 de maio de 2020, do Estado do Paraná, que
estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em
periodos de calamidade pública no Estado do Paraná;

considerando a Resolução n.o 705, de 30 de julho 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;

considerando que a gravidade da emergência causada pela pandemia do novo
Coronavirus (COVID-19) exige das autoridades municipais a adoção de todas as
medidas possiveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das
atividades do Sistema Único de Saúde, bem como para a contenção da transmissão
do novo Coronavirus (COVID-19), de forma a atuar em prol da saúde pública;

considerando a necessidade de observância irrestrita pela população em geral das
medidas de prevenção á disseminação do novo Coronavirus (COVID-19),
principalmente no tocante ao uso de máscaras, distanciamento social, higienização
constante das mãos, não realização de reunião com aglomeração de pessoas, além
da colaboração com os estabelecimentos no cumprimento dos protocolos sanitários
referentes a cada segmento de atividade;

considerando a competência da Secretaria Municipal da Saúde para fazer o
diagnóstico sobre o avanço da contaminação e a capacidade de operação do Sistema
de Saúde;

considerando que as medidas restritivas poderão ser revistas a qualquer tempo, com
base na situação epidemiológica do Município em relação aos casos do novo
Coronavirus (COVID-19), segundo as orientações da Secretaria Municipal da Saúde,

DECRETA:

Art. 1° No âmbito do Município de Bocaiúva do Sul - PR deverão ser observadas
todas as determinações do Decreto Estadual n08.705 publicada em Diário Oficial
n011.017 de 14 de setembro de 2021.
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Art. 2° A fiscalização do cumprimento deste Decreto será responsabilidade dos
agentes públicos municipais dotados de poder de polícia administrativa.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades municipais poderão, conforme a necessidade,
solicitar a cooperação da Polícia Militar.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 10 de
outubro de 2021.

MUNIClplO DE BOCAIÚVA DO SUL, em 16 de setembro de 2021.

ANTÔ'-:'-N~1õ;;:=L~Li~Ii"':=:>GUSSO
Prefeito Municipal
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