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Decreto nº 60/2021 

  

  

EMENTA: Dispõe sobre as medidas 

complementares     para enfrentamento de 

pandemia declarada pela OMS –decorrente 

do Coronavírus – COVID19, no âmbito do 

município de Nova Olímpia – Estado do 

Paraná e, dá outras providências.  

  

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, no 

uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município;  

  

CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de 

janeiro de 2020, de que o surto do Novo Coronavírus (COVID-19) constitui 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIO);  

  

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19;  

  

CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7° do artigo 3° da Lei Federal n° 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;  

  

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 2020, e o 

Decreto Federal n° 10.288, de 22 de março de 2020;  

  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 4.317, de 21 de março de 2020, e o 

Decreto Estadual n° 4.886, de 19 de junho de 2020;  

  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 6.938, de 26 de fevereiro de 2021;   

  

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, que 

declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;  

  

CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal n° 8.080, de 19 
de setembro de 1990;  
 
CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, 
referendando a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, na Ação 
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Direta de Inconstitucionalidade n° 6341, no sentido de que as medidas para 
enfrentamento do Novo Coronavírus são de competência legislativa 
concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;  
  

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço 

conjunto na gestão e adoção das medidas urgentes e necessárias à prevenção 

da doença e diminuição dos riscos e danos à Saúde Pública;  

  

CONSIDERANDO que as medidas restritivas de enfrentamento até então 

adotadas no Município de Nova Olímpia têm auxiliado, em muito, a manter 

controlada a transmissão do vírus e a viabilizar o seu combate, bem como a 

implementar o tratamento de saúde adequado aos infectados;  

  

CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento gradual das 

atividades produtivas e de circulação de bens e serviços no Município faz-se 

necessário, a fim de evitar o colapso econômico de alguns setores da 

sociedade, o que pode gerar inclusive lesão à saúde pública, aqui entendida 

em sentido amplo;  

  

CONSIDERANDO a necessidade de estabilização do número diário de casos 

de contaminados por COVID-19 em nosso Município;  

  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 7.122, de 16 de março de 2021;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 029, de 08 de março de 2021;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 035, de 17 de março de 2021;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 037, de 24 de março de 2021; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 049, de 14 de abril de 2021; 

 

CONSIDERANDO o novo Decreto Estadual n° 7.230, de 31 de março de 2021;  

 

DECRETA: 

  

Art. 1º - Ficam prorrogadas, para todos os fins, os efeitos do Decreto Municipal 

049-2021 de 14 de Abril de 2021, até as 00 horas do dia 04 de Maio de 2021; 

 

Art. 2º - Excepcionalmente fica autorizado o funcionamento do comercio não 

essencial no horário compreendido entre as 08:00 as 18:00 horas do dia 01 de 

Maio de 2020; 
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Art. 3º - As medidas previstas neste ato administrativo, entra em vigor a partir 

da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario. 

  

 

Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 28 de Abril de 

2021. 

 

 

 

Luiz Lazaro Sorvos  

Prefeito Municipal  


