DECRETO Nº 071, DE 23 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre as normas a serem adotadas pelo
descumprimento das medidas de enfrentamento da
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID19) no âmbito do Município de Ouro Verde do Oeste,
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, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 020, de 18 de
março de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 022, de 20 de
março de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 029, de 06 de abril
de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 069, de 19 de
junho de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Lei Estadual nº 20.189/2020 do Estado
do Paraná;
CONSIDERANDO os demais atos normativos de enfrentamento à
pandemia da COVID-19,
DECRETA
Art. 1º O descumprimento de qualquer medida fixada nos atos
normativos de enfrentamento à pandemia da COVID-19 sujeita o infrator às seguintes
penalidades:
I – cassação do alvará de funcionamento;
II – lacração do estabelecimento;
III – aplicação de multas.
Art. 2º As multas aplicáveis aos infratores das medidas de prevenção à
doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), são as descritas a seguir:
I – multa no valor de R$ 106,34 (cento e seis reais e trinta e quatro
centavos) para os cidadãos que não utilizarem a máscara, conforme dispõe a Lei nº
20.189/2020 do Estado do Paraná;
II – multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) aos cidadãos que
circularem em vias e logradouros públicos no município, descumprindo o disposto no
artigo 1º do Decreto nº 069, de 19 de junho de 2020;
III – multa no valor de até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao
estabelecimento (comercial ou religioso);
IV – multa no valor de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao proprietário do
local em que seja verificada a existência de festas e aglomeração de pessoas.
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§ 1º O sujeito que descumprir as medidas preventivas para evitar a
propagação da COVID-19 ainda estará sujeito à responsabilização civil e criminal.
§ 2º As penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV deste artigo serão
aplicadas de forma imediata e independente de prévia notificação do infrator,
mediante lavratura de auto de infração subscrito por servidor público municipal no qual
conste, no mínimo:
I – qualificação do infrator;
II – data, hora e local da infração;
III – descrição objetiva da ocorrência;
IV – indicação de testemunhas e outros elementos probatórios
eventualmente existentes;
V – indicação da penalidade aplicada;
VI – notificação do infrator por qualquer meio para apresentação de
defesa, no prazo de 48 horas.
§ 3º Apresentada ou não defesa, o auto de infração será submetido ao
Secretário Municipal de Saúde para homologação e decisão a respeito da aplicação
de multa e, sendo o caso, encaminhamento à autoridade competente para apuração
de eventual infração ao artigo 268 do Código Penal.
§ 4º Sem prejuízo das sanções previstas no caput desse artigo, os
gestores locais do Sistema Único de Saúde, os profissionais de saúde, os agentes de
vigilância sanitária, membros do Comitê Extraordinário CV19 e demais servidores
públicos do Município poderão solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa
ou desobediência às medidas previstas nesse Decreto e nos demais atos normativos
de enfrentamento à pandemia da COVID-19.
Art. 3º A Vigilância Sanitária do Município, os agentes de fiscalização
das diversas Secretarias Municipais e os Membros do Comitê Extraordinário CV19,
em conjunto com os demais órgãos de segurança, deverão atuar no sentido de
fiscalizar o efetivo cumprimento das normas estabelecidas por este Decreto e nos
demais atos normativos de enfrentamento à pandemia da COVID-19.
Art. 4º Os recursos oriundos da aplicação das multas serão destinados
ao Fundo Municipal de Saúde.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado
do Paraná, em 23 de junho de 2020.
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Prefeito
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