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Certificação Digital ICP-BRASIL
A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura 
Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, são considerados 
legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais 
é possível anexar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 035, DE 07 DE MAIO DE 2021

Altera disposições do Decreto nº 026, de 1º de abril de 2021, que “dispõe sobre as medidas 
de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19)”.

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 Decreto Municipal nº 
026, de 1º de abril de 2021,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam acrescentados os §§ 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 3º do Decreto nº 026, de 1º de abril de 2021, com a seguinte redação:

“Art. 3º ...
[...]
§ 1º Os estabelecimentos mencionados no inciso V, após as 14h, poderão realizar suas 
atividades comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou 
outros instrumentos similares, com entrega de mercadorias em domicílio (delivery) ou de 
retirada em balcão, limitadas ao horário das 21h.
§ 2º Do termo “retirada em balcão”, entende-se as entregas de produtos que não envolvam 
a preparação realizada no momento que requeira a espera ou interação prolongada entre 
clientes.
§ 3º O estabelecimento que optar por disponibilizar a retirada de mercadoria deverá dispor 
barreira que impeça o acesso de clientes, sendo a retirada na porta do estabelecimento.
§ 4º Eventuais aglomerações na porta dos estabelecimentos, sob argumento de retirada 
em balcão, também serão objeto de fiscalização e sanções cabíveis.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 07 de maio de 2021.
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