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DECRETO Nº 860/2021 
 

Data: 01/03/2021 
 

SÚMULA: Dispõe sobre novas medidas 

de enfretamento da pandemia da COVID-

19 e dá outras providências.  

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, 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 que estamos 

vivendo uma pandemia do novo Corona vírus, chamada de SARS-COV2 e a Portaria 356, 

de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde; 

   Considerando o Plano de Contingencia do novo Corona vírus (COVID-19), da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

   Considerando o Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, o qual 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Corona vírus; 

   Considerando os Decretos Estaduais nº 6294/2020, 6599/2020, e 6983/2021, 

que estabelecem medidas de proteção e enfrentamento da COVID-19; 

   Considerando o noticiado colapso do sistema de saúde em nossa região e no 

Estado inclusive com a indisponibilidade das vagas hospitalares, o que aumenta o risco de 

mortes das pessoas infectadas; 

   Considerando a deliberação do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-

19, em data de 24 de fevereiro de 2021;    

    DECRETA: 

 Art. 1º - Permanece obrigatório o uso de máscaras faciais protegendo o nariz e boca, 

em todos os locais públicos e estabelecimentos comercias do Município, bem como a 
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higienização frequente das mãos com álcool 70%, desinfecção de superfícies, 

distanciamento social entre outras sob pena de multa estabelecida na legislação. 

 

 Art. 2º - Fica instituída no período das 20 às 05 horas diariamente restrição de 

circulação de pessoas e veículos em espaços e vias públicas – toque de recolher; 

 

 Art. 3º - Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços 

de uso público ou coletivo no período das 20:00 às 05:00 horas diariamente, entendendo-

se a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais, conforme artigo 3º do Decreto 

Estadual nº 6983/2021; 

 

Art. 4º - Suspende-se o funcionamento da Praia artificial Municipal (Prainha); 

 

  Art. 5º - Fica facultativo aos serviços não essenciais que não foram elencados no 

Decreto Estadual nº 6983/2021 o funcionamento com atendimento de 50% (cinquenta por 

cento) da capacidade interna do estabelecimento, desde que atendidas as medidas 

sanitárias, sem caracterizar esta medida em contrariedade ao Decreto Estadual 6983/2021. 

 

 Art. 6º - Os serviços essenciais mencionados no Decreto Estadual nº 6983/2021, 

deverão respeitar rigorosamente o uso de máscara, o fornecimento de álcool em gel 70% 

para higienização das mãos e o distanciamento social, para prevenção de contaminação 

do COVID-19. 

 

Art. 7º - Altera o caput do art. 2º, do Decreto Municipal nº 846/2021 que passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 2º - As aulas presenciais em escolas particulares do município, incluindo 

atividades recreativas, cursos técnicos e em universidades privadas ficam 

suspensos a partir da publicação deste decreto.” 

 

   Art. 8º - Fica suspenso o atendimento ao público em geral no Paço Municipal, 

devendo os servidores manter seus serviços de rotina de forma interna, respeitando as 
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regras de prevenção à disseminação do COVD-19, revogando-se o parágrafo 1º do artigo 

7º do Decreto Municipal nº 710/2020. 

 

  Parágrafo 1º - O atendimento ao público será realizado preferencialmente por meio 

dos seguintes canais: 

  I – Telefone – 46 3532-8200 

  II – email: atendimento@quedasdoiguaçu.pr.gov.br e 

protocoloonline@quedasdoiguaçu.pr.gov.br; 

  III – site: http://quedasdoiguacu.pr.gov.br 

 

  Parágrafo 2º - Em casos excepcionais de necessidade de atendimento ao público, 

devidamente programado, permanecerão inalterados os serviços. 

 

 Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas 

quaisquer disposições em contrário. 

 
Quedas do Iguaçu-PR, em 01 de março de 2021. 

 

 
 

ELCIO JAIME DA LUZ 
Prefeito Municipal 
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