D E C R E T O Nº 3.174/2020

LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.
67, da Lei Orgânica do Município,
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantindo 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 Federal;
Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, publicado pelo
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em
fevereiro de 2020;
Considerando a confirmação de inúmeros casos de pessoas
infectadas pelo COVID 19 no Estado do Paraná;
Considerando os níveis de propagação e de letalidade do
COVID 19 e a responsabilidade individual e comunitária em
prol da redução da velocidade da propagação da doença junto
à sociedade;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 03/02/2020, do
Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando o Decreto nº 4230, de 16 de março de 2020, do
Governo do Estado do Paraná, que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
Coronavírus;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença;
Considerando o resultado da reunião da AMUNOP, realizada
em 16/03/2020, que à unanimidade deliberou sobre a
necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública;
Considerando o que dispõe a Resolução nº 001, de 17 de março
de 2020, baixada pela Associação dos Municípios do Norte do

Paraná - AMUNOP, dispondo sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras
providências;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11/03/2020, como pandemia do COVID-19;
Considerando a situação gravíssima que o país passa, no
momento, carecendo de um esforço conjunto na gestão e
adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação
demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública; e
Considerando, finalmente, a necessidade de adoção de medidas
preventivas de combate a propagação do Coronavírus
(COVID-19),

DECRETA
Art. 1º - Fica suspenso, a partir de 20/03/2020, o atendimento
ao público na administração pública direta, indireta e Autarquia do Município de Bandeirantes(PR),
por prazo indeterminado, sendo realizado serviços internos.
Art. 2º - Excetuam-se do disposto neste Decreto as atividades
consideradas essenciais e indispensáveis ao serviço público municipal, tais como coleta de lixo,
limpeza pública, cemitério, rodoviária e plantão do SAAE.
Art. 3º - Fica suspenso o transporte de pacientes para
tratamento fora do domicílio, tais como consultas de especialidades, exames e cirurgias eletivas,
exceto nas urgências para o atendimento de patologias graves ou crônicas, câncer e hemodiálise.
Art. 4º - As Secretarias Municipais e demais órgãos públicos
municipais, deverão ser comunicados do presente Decreto.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se e Divulgue-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do
Paraná, em 19 de março de 2020.
Lino Martins
Prefeito Municipal

