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MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA 
Estado do Paraná 

DECRETO Nº 128/2021, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 
RATIFICA O DECRETO ESTADUAL 
Nº.6.983/2021 E DETERMINA OUTRAS 
MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER 
OBRIGATÓRIO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 

 
O MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, 
e, tendo em vista o disposto no Art. 74. Inciso I, alínea g da Lei Orgânica Municipal;  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 
República;  

CONSIDERANDO que o Governador do Estado do Paraná apresentou as medidas 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19) no Estado, através do Decreto Estadual nº 
6.983, de 26 de fevereiro de 2021;  

CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos do novo Coronavírus (COVID-
19) no Brasil;  

CONSIDERANDO, que neste momento, 97.38% das UTIs (Unidades de Terapia 
Intensiva) da rede pública estadual estão ocupadas; 

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, demandando esforço conjunto 
na gestão e adoção de medidas necessárias à prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, sendo dever do Município adotar medidas 
preventivas no âmbito da Administração Municipal para evitar a propagação do 
coronavírus (COVID-19), 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica a partir da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até as 05:00 horas 
do dia 08 de março de 2021, suspenso o funcionamento dos serviços e atividades não 
essenciais no Município de Itaipulândia – PR. 

§1° Fica assegurado, o funcionamento das atividades consideradas essenciais pelo 
artigo 5° do Decreto Estadual nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021. 
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§2° Recomenda-se que as atividades religiosas sejam realizadas de forma não 
presencial, devendo ser obedecidas as determinações da Resolução SESA 
n°221/2021; 

§3° Caberá aos estabelecimentos referidos no artigo 5° do Decreto Estadual nº 6.983, 
de 26 de fevereiro de 2021, cumprirem as normas e determinações constantes no 
plano de contingência e diretrizes expedidas pelo setor de vigilância sanitária, sob a 
condição e compromisso de todos continuarem respeitando as medidas de limpeza e 
profilaxia apontadas, por prazo indeterminado, até deliberação oportuna.   

§4° Consideram-se essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e 
ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

Art. 2º. Fica Ratificado o disposto no artigo 2º e 3° do Decreto nº 6.983, de 26 de 
fevereiro de 2021. 

Art. 3º. A venda de alimentos e bebidas, padarias, panificadoras, lojas de 
conveniências, distribuidora de bebidas, deverá ser realizada com retirada no local ou 
entrega no sistema delivery, sendo vedado o consumo nos estabelecimentos ou nos 
seus arredores evitando aglomerações. 

Art. 4º. Fica proibido a partir da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até as cinco 
horas do dia 08 de março de 2021, a pratica esportiva em locais públicos e privados, 
atividades físicas monitoradas por instrutor em locais públicos e privados. 

Art. 5º. Fica suspensa a partir da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até as cinco 
horas do dia 08 de março de 2021, as aulas presencias em todas as Escolas Públicas 
Municipais, e privadas, cursos Técnicos e profissionalizantes e universidades públicas 
ou privadas; 

§1° As Aulas nas Escolas Públicas Municipais deverão ocorrer remotamente durante 
o período de que trata o caput do presente artigo. 

§2° As Aulas nas Escolas privadas, cursos Técnicos e profissionalizantes e 
universidades públicas ou privadas, poderão ser realizadas de forma remota. 

Art.6° Fica determinado o fechamento do Balneário Turístico de Jacutinga, por 

tempo indeterminado, com devida interdição dos acessos de entrada, sendo vedado 

a utilização de churrasqueiras quiosques, ficando ainda determinado o fechamento do 

acesso ao atracadouro do Balneário Jacutinga. 

Art.7° Fica determinado o fechamento do acesso ao monumento de Nossa 

Senhora Aparecida, com devida interdição dos acessos de entrada. 
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Art.8° Da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até as cinco horas do dia 08 de 

março de 2021, os postos de combustíveis somente poderão permanecer abertos até 

as 20:00 horas. 

Art. 9º. O descumprimento das medidas complementares acarretará a 
responsabilização administrativa disposto no art. 25 do Decreto Municipal Decreto 
Municipal 316/2020, sem prejuízos de ação civil e penal dos agentes infratores, nos 
termos da Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública e da Saúde. 

Art. 10º. Os casos omissos não previstos neste decreto será deliberado pelo Comitê 

Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID19. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, suspendendo 
temporariamente enquanto perdurar as medidas deste Decreto, os efeitos dos incisos 
III, V, VI, VII, IX XV, XIV, XVI e XVII do artigo 2º bem como os artigos 3°, 4°, 5° e 23 
ambos do Decreto Municipal 316/2020. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, em 26 de fevereiro 
de 2021. 
 

Cleide Inês Griebeler Prates 
Prefeita Municipal 

 


