DECRETO Nº 022, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração
Pública
Municipal,
de
medidas
adicionais,
temporárias e emergenciais, de prevenção de
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo inciso V
do artigo 55 da Lei Orgânica do Município, fundado no disposto na Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e tendo vista o disposto no Decreto Municipal nº
020, de 18 de março de 2020,
DECRETA
Art. 1º Ficam suspensas, no Município de Ouro Verde do Oeste, Estado
do Paraná, a partir das 12h (doze horas) do dia 21 de março de 2020, pelo período de
10 (dez) dias, as atividades dos estabelecimentos comerciais varejistas, tabacarias,
academias de ginástica, clubes, associações recreativas e afins, salões de festas,
piscinas, bares, lanchonetes e congêneres, mesmo os localizados junto a postos de
combustíveis, atividades religiosas coletivas e demais atividades em espaços e áreas
de uso comum, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo.
§ 1º Excetuam-se da suspensão estabelecida no caput deste artigo as
atividades comerciais essenciais ao atendimento das necessidades da população,
como postos de combustíveis, supermercados, mercados, mercearias, panificadoras,
farmácias, clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres aos mencionados.
§ 2º Os supermercados e estabelecimentos similares deverão adotar as
seguintes medidas:
I - funcionar com número reduzido de clientes no interior da loja;
II - não permitir a venda de mercadorias em quantidade superior à
normal, a fim de evitar o desabastecimento;
III - adotar medidas para evitar a aglomeração e a aproximação dos
clientes;
IV - adotar os demais procedimentos já recomendados pelos órgãos de
saúde.
§ 3º Os restaurantes e estabelecimentos congêneres poderão prestar
atendimento ao público no local somente para o almoço, com aumento do espaço
entre as mesas e redução de sua capacidade de lotação e de atendimento em, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento), com higienização constante do mobiliário,
utensílios e demais equipamentos e espaços.
§ 4º No horário noturno, os restaurantes e estabelecimentos congêneres
somente poderão prestar atendimento mediante entrega no local, tele entrega,
delivery ou forma similar.
Art. 2º Fica suspenso, a contar desta data, o atendimento ao público no
Paço Municipal (Prefeitura de Ouro Verde do Oeste) e nas demais repartições
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municipais em que haja atendimento administrativo ao público, devendo ser
estabelecidos, para tanto, meios de atendimento através de mídias digitais, telefone,
e-mail, sistemas de informação e outros disponíveis para viabilizar o acesso às
informações e serviços à população.
§ 1º Incluem-se na suspensão determinada no caput deste artigo:
I - as feiras livres.
§ 2º No Paço Municipal e nas demais repartições não enquadradas no
parágrafo anterior, além das formas de atendimento especificadas no caput, deverá
ser viabilizado o atendimento escalonado, mediante agendamento por:
I - Telefone: (45) 3251-8000;
II - E-mail: prefeitura@ouroverdedooeste.pr.gov.br.
§ 3º Os servidores públicos dos espaços referidos no caput deste artigo
exercerão suas atividades internamente, no horário normal de trabalho estabelecido
para cada local.
§ 4º Em caso de necessidade e a critério da administração municipal,
poderá ser implementado o teletrabalho ou trabalho remoto para os servidores
enquadrados nos grupos especificados nos incisos e alíneas do caput deste artigo.
§ 5º O trabalho remoto mencionado no parágrafo anterior somente será
estabelecido para os profissionais que, dentro das suas áreas de atuação, tenham
condições de acessar às tecnologias necessárias para a execução do serviço fora de
seu local de trabalho.
Art. 3º Agentes de fiscalização das diversas Secretarias, em conjunto
com os demais órgãos de segurança, deverão atuar no sentido de fiscalizar o efetivo
cumprimento das normas estabelecidas por este Decreto.
Art. 4º O descumprimento das medidas determinadas por este Decreto
importará a aplicação das penalidades cabíveis aos responsáveis.
Art. 5º A Administração Municipal buscará viabilizar, na forma da lei, a
alteração de prazos de vencimentos de tributos municipais e a não-incidência de
encargos por eventual atraso no pagamento daqueles tributos, em decorrência das
medidas determinadas por este Decreto.
Art. 6º O disposto neste Decreto não revoga as medidas já estabelecidas
pelo Decreto nº 020/2020.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado
do Paraná, em 20 de março de 2020.
ALDACIR DOMINGOS PAVAN
Prefeito
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