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DECRETO Nº 3.604/2020 
 
 

“Decreta Situação de Emergência no Município de Santo 
Antônio do Sudoeste e define medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus – COVID19 e dá outras 
providencias”. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO 
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso I, artigo 
33 da Lei Orgânica do Município, e o disposto na Lei Federal nº Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, e no Decreto Estadual 4230 de 16 de março de 2020, Decreto Municipal 
nº 3.601 de 18 de março de 2020 e o Decreto Municipal nº 3.603 de 19 de março de 2020, 
  
 
DECRETA  
 
Art. 1º. Fica decretado “Situação de Emergência” no Município de Santo Antônio do 
Sudoeste, para o enfrentamento de emergência de saúde pública em decorrência da Infecção 
Humana pelo COVID – 19. 
 
Parágrafo único: As disposições aqui tratadas, são complementares aos instrumentos já 
publicados, às diretrizes do Ministério da Saúde e dos atos normativos expedidos pelo 
Governo do Estado do Paraná, a respeito das medidas para combate e prevenção ao COVID 
– 19. 
 
Art. 2º. Em razão da Situação de Emergência ora declarada, fica autorizada a Dispensa de 
Licitação para aquisição de bens e serviços, destinados ao enfrentamento da emergência nos 
termos do Art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e do Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020. 
 
Art. 3º.  Fica expressamente proibido o funcionamento pelo prazo de 7(sete) dias corridos 
podendo ser renovado por igual período, a partir das 18hs00min do dia 20 de março de 2020 
de todos os estabelecimentos comerciais e industriais deste Município. 
 
§ 1º Fica ainda suspenso pelo mesmo período o atendimento presencial ao público nos 
estabelecimentos prestadores dos serviços privados, exceto aquele vinculado ao sistema 
financeiro nacional (bancos e lotéricas), observando o seguinte: 
  

a) Os processos internos devem ser realizados preferencialmente em sistema de Home 
Office. Na impossibilidade, deve ser respeitado a distância mínima de 1m entre os 
pontos de trabalho; 
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b) Recomenda-se as instituições financeiras que igualmente suspendam atendimento 
presencial nas agências, dando preferência ao atendimento por telefone, aplicativos 
de comunicação instantânea ou e-mail.   
 

§ 2º No que se refere a restaurantes, bares, padarias e lanchonetes fica autorizado o 
funcionamento para atendimento exclusivo de serviços de entrega e balcão, sendo proibida 
a permanecia de pessoas para consumo no local. 
 
§ 3º Quanto ao comércio em geral fica permitido o funcionamento de forma não presencial 
para entrega direta ao consumidor.  
 
§ 4º As indústrias de gêneros alimentícios só poderão funcionar em sistema de escala 
evitando a aglomeração de pessoas. 
 
Art. 4º. Deverão ser mantidas as atividades essenciais, como serviços de saúde, farmácias, 
postos de combustíveis, distribuidora de agua e gás, serviços funerários, mercearias, 
mercados e supermercados. 
 
§ 1º Fica terminantemente proibido o consumo de quaisquer produtos nos estabelecimentos 
de que trata caput deste artigo. 
 
§ 2º O horário de atendimento de mercearias, mercados e supermercados fica estabelecido 
entre as 08hs00min e as 18hs00min de segunda a sábado. 
 
§ 3º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o acesso de pessoas no 
máximo uma pessoa para cada 5 m² de área interna da loja, não incluindo neste cálculo 
deposito almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros, sob pena de aplicação 
de multa por infração ao disposto neste decreto. 
 
§ 4º Para as atividades essenciais, deverá os estabelecimentos limitar a venda de mercadorias 
de forma a impedir a formação de estoque por parte do consumidor, sob pena de aplicação 
de multa por infração ao disposto neste decreto. 
 
§ 5º Fica terminantemente proibido a realização de velórios e cerimônias fúnebres, tanto em 
capelas mortuárias privada, espaços públicos e particulares e residências, ficando permitido 
apenas ato de sepultamento. 
 
Art. 5º. Fica sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, promover a assistência 
as famílias em vulnerabilidade social, e a segurança alimentar de crianças, adolescentes e 
idosos, incluídos no CAD ÚNICO e programas sociais coordenados pelo CRAS e CREAS, 
através do fornecimento de cesta básica e realizado estudo social pela equipe da referida 
Secretaria.   
 
Art. 6º. O descumprimento ou a tentativa de burlar as medidas estabelecidas neste decreto, 
caracterizará infração a legislação municipal e sujeitará o infrator as penalidades e sanções 
aplicáveis e, no que couber cassação de licença de funcionamento e interdição temporária do 
estabelecimento. 
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§ 1º Inexistindo penalidade especifica para o descumprimento das medidas de que trata o 
presente decreto, fica estabelecido o valor de R$ 500,00 à R$ 10.000,00 de acordo com a 
gravidade da infração a ser fixada pela Secretaria Municipal de Saúde, a ser imposta a pessoa 
jurídica e ao responsável legal pelo estabelecimento.  
 
Art. 7º. Ficam suspensas as obras públicas, exceto aquelas consideradas essenciais ao 
interesse público assim definido pela administração municipal. 
 
Parágrafo único: Em qualquer hipótese, os prazos de interrupção e as medidas poderão ser 
repactuado a critério e necessidade da administração municipal.   
 
Art. 8º. Fica a cargo da Secretária de Administração providenciar o contingenciamento do 
orçamento para que os esforços financeiros – orçamentários sejam redirecionados para a 
prevenção e combate da COVID – 19. 
 
Art. 9º. O Município poderá solicitar auxilio das forças de segurança públicas em regime de 
colaboração mutua, para acompanhar e garantir a ordem durante o período de restrições.  
 
Art. 10º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE MARÇO DE 2020. 
 
 
PUBLIQUE-SE 

 
ZELÍRIO PERON FERRARI 

Prefeito Municipal 


