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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
DECRETO Nº 4780/2021

SÚMULA: Dispõe sobre adoção de medidas temporárias para enfrentamento da COVID-19, e dá outras providências.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO a necessidade permanente de reavaliação do cenário epidemiológico 
da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;
CONSIDERANDO toda a legislação e regramento, notadamente de ordem estadual, que 
incide sobre o momento atual da pandemia ocasionada pelo COVID-19;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 7020/2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 7145/2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 7194/2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 7320/2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 7506/2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 7672/2021;
CONSIDERANDO o deliberado do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde do COVID 19 – Portaria 5195/2021.
CONSIDERANDO o aumento do índice de casos de Corona vírus–COVID 19 no Município 
de Cruzeiro do Iguaçu – PR.
D E C R E T A:
Art. 1º–Este Decreto disciplina e determina, durante o período da zero hora do dia 22 
de maio de 2021 às 05h00min do dia 10 de junho de 2021, medidas temporárias para 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância internacional decorrente 
do novo Coronavírus – COVID-19, as quais deverão ser cumpridas integralmente por 
todos os órgãos da Administração, além da população em geral.
Art. 2º–As aulas da rede municipal de ensino passarão a ser exclusivamente na forma 
remota.
Parágrafo único–Não haverá no período em que o presente Decreto estiver em vigor a 
realização do transporte escolar.
Art. 3º–Institui, no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, restrição provisórias de 
circulação em espaços e vias públicas, excetuada a circulação de pessoas e veículos em 
razão de serviços e atividades consideradas essenciais, assim reconhecidas no Decreto 
Estadual nº 7145/2021:
I–assistência à saúde, incluídos os serviços médicos, odontológicos, fisioterápicos, 
psicológicos, laboratoriais, farmacêuticos e hospitalares;
II–assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
III–atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia 
de presos;
IV–atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V–trânsito e transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado 
privado individual de passageiros;
VI–telecomunicações e internet;
VII–serviços relacionados à tecnologia da informação e processamento de dados (data 
center), para suporte de outras atividades essenciais previstas neste decreto;
VIII–geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídos o fornecimento de 
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas 
de transmissão e distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia;
IX–produção e distribuição de produtos de higiene, limpeza, alimentos e materiais de 
construção, incluídos os centros de abastecimento de alimentos;
X–serviços funerários;
XI–guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos 
tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle 
ambiental e prevenção contra incêndios;
XII–vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XIII–prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XIV–inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XV–vigilância agropecuária;
XVI–controle de tráfego aéreo e terrestre;
XVII–serviços de pagamento, de crédito e de saque e aportes prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
XVIII–serviços postais;
XIX–serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas de produtos 
em geral;
XX–fiscalização tributária e aduaneira;
XXI–distribuição e transporte de numerário à população e manutenção da infraestrutura 
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXII–fiscalização ambiental;
XXIII–produção de petróleo, produção, distribuição e comercialização de combustíveis, 
biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo, vedado o 
funcionamento de lojas de conveniências em postos de combustíveis;
XXIV–monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à 
segurança e obras de contenção;
XXV–levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;
XXVI–mercado de capitais e seguros;
XXVII–cuidados com animais em cativeiro;
XXVIII–atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas 
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no artigo 194 da Constituição;
XXIX–atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento 
físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração 
de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos 
previstos em lei, em especial na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015–Estatuto da 
Pessoa com Deficiência;
XXX–outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
XXXI–fiscalização do trabalho;
XXXII–atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a 
pandemia de que trata este decreto;
XXXIII–atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas por advogados públicos e privados;
XXXIV–atividades de contabilidade, exercidas por contadores e técnicos em contabilidade 
e de administração de condomínios;
XXXV–unidades lotéricas;
XXXVI–atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas 
realizadas por meio de start-ups, para os fins de que trata o artigo 3º da Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
XXXVII–atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros 
benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico;
XXXVIII–atividade de locação de veículos;
XXXIX–produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência 
técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, 
máquinas, incluídas partes e peças, e equipamentos em geral, incluídos elevadores, 
escadas rolantes, equipamentos de refrigeração e climatização;
XL–atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos 
químicos, petroquímicos e plásticos em geral;
XLI–atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano 
irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as 
cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro;
XLII–atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e 
suprimento de bens minerais;
XLIII–atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de 
crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou 
privados destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
XLIV–produção, transporte e distribuição de gás natural;
XLV–indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, 
higiene, alimentos e bebidas;
XLVI–atividades industriais em geral;
XLVII–atividades de construção civil em geral;
XLVIII–captação, tratamento e distribuição de água, e captação e tratamento de esgoto 
e lixo, incluídas as atividades acessórias, de suporte e disponibilização dos insumos 
necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços de 
saneamento, bem como as respetivas obras de engenharia;
XLIX–serviços de zeladoria urbana e limpeza pública;
L–serviços de lavanderias;
LI–serviços de limpeza;
LII–iluminação pública;
LIII–produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, farmacêuticos, 
óticos, e lojas especializadas na venda de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos e 
hospitalares;
LIV–produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde e farmacêuticos 
para animais, não incluídos os serviços de banho, tosa e estética;
LV–serviços relacionados à imprensa, por todos os meios de comunicação e divulgação 
disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e imagens, a internet, os jornais e as 
revistas, as bancas de jornais e as gráficas;
LVI–assistência veterinária;
LVII–compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários 
eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras;
LVIII–fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias, cuja atividade 
esteja autorizada ao funcionamento;
LIX–transporte de profissionais da saúde e de coleta de lixo;
LX–serviços agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos 
necessários à manutenção da vida animal, vedada a comercialização de flores e plantas 
ornamentais;
LXI–serviços de guincho, manutenção e reparação de veículos automotores, 
comercialização de peças de veículos automotores e bicicletas, incluídas oficinas e 
borracharias, vedada a comercialização de veículos em geral, ônibus, micro-ônibus, 
caminhão-trator, trator, caminhonete, camioneta, motocicleta, bicicleta;
LXII–assistência técnica de eletrodomésticos, produtos eletrônicos, celulares e 
smartphones e equipamentos de informática;
LXIII–chaveiros;
LXIV–serviços notariais e de registro (cartórios e tabelionatos);
LXV–sindicatos de empregados e empregadores;
LXVI–repartições públicas em geral;
LXVII–estacionamentos comerciais.
Parágrafo único. São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao 
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funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.
Art. 4º–Fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços 
de uso público ou coletivo no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, estendendo-
se a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais.
Art. 5º–Aos estabelecimentos que ofereçam serviços de alimentação, como 
hamburguerias, lanchonetes, restaurantes, churrascarias, petiscarias, cervejarias, 
pizzarias e similares, que os mesmos poderão servir alimentação no local somente nos 
horários compreendidos entre: 05 horas às 20 horas, sendo que após este horário só 
será permitido o serviço de tele-entrega(delivery), podendo ser mais restrito, o horário de 
funcionamento, à critério do proprietário.
§ 1º–O atendimento presencial nos horários previstos no caput deste artigo, deverá 
atender rigorosamente às determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas 
ao COVID-19, bem como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de 
álcool gel na porta de entrada e início do buffet, luvas descartáveis para servir-se no 
buffet, respeitando as medidas de proteção, com uso de mascaras, distanciamento 
entre as mesas de no mínimo, 1,5 metros uma da outra e disponibilização de álcool 
gel antisséptico 70% na entrada dos estabelecimentos, orientando a todos os clientes 
sobre a importância da higienização adequada das mãos, e todas as demais medidas de 
segurança preconizadas pelos protocolos vigentes, respeitando ainda a capacidade de 
público de 30% (trinta por cento) da capacidade total permitida para o estabelecimento.
§ 2º–A mesma medida vale aos estabelecimentos sediados na cidade e no interior como 
bares e seus congêneres, que comercializam preponderantemente bebidas alcoólicas, 
ficando ainda condicionado aos mesmos, que durante o horário de funcionamento, fica 
proibido no interior dos estabelecimentos jogos de baralho, carteado, dominó, bocha, 
bolão, bilhar e qualquer outra modalidade que possa gerar aglomeração de pessoas.
§ 3º–É de responsabilidade dos estabelecimentos privados o controle de acesso de 
pessoas em seu interior e a manutenção de todas as medidas de prevenção contra o 
COVID-19, contida neste Decreto, bem como nos Decretos anteriores, sendo que 
os casos de pessoas que sejam flagradas em desrespeito aos Decretos vigentes e a 
legislação serão passiveis das penalidades previstas.
§ 4º–Fica obrigatório também o fechamento das lojas de conveniências dos postos de 
combustíveis, a partir das 20 horas.
§ 5°–Determina-se também aos estabelecimentos considerados essenciais, a exemplo 
de mercados, farmácias, etc, a obrigatoriedade em disponibilizar um funcionário ou 
colaborador para a higienização de carrinhos, cestas e do caixa.
Art. 6º–Ficam SUSPENSAS completamente, independentemente de horário, as seguintes 
atividades e serviços, seja na cidade ou no interior do município:
A prática de atividades esportivas coletivas em ambientes públicos e privados, que gerem 
aglomerações;
Todas as atividades pertinentes a shows, festas públicas e particulares e eventos que 
acarretema aglomeração de pessoas;
A Aglomeração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como 
parques, praças, permitida exclusivamente a prática de atividades individuais ao ar livre, 
com uso de máscaras, que não envolvam contato físico entre as pessoas, observado o 
distanciamento social
Eventos, comemorações, festas e confraternizações, de qualquer natureza e magnitude 
e para qualquer finalidade, que exijam licença do Poder Público ou mesmo privados, que 
se realizem em espaço aberto ou fechado, excetuados àqueles inerentes a pessoas da 
mesma familia (reuniões e ou confraternizaçoes familiar), que congreguem no máximo 
10 (dez) pessoas;
Casas noturnas, tabacarias e similares, festas, casas de shows e matinês;
Fica proibido o ingresso de pessoais para o uso da área de banhos e camping da Prainha 
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu;
Fica proibido o funcionamento do parque aquático localizados na Prainha Municipal do 
Cruzeiro do Iguaçu;
Fica Proibido o uso de narguile.
Fica proibida locação dos “chales”, estabelecidos dentro da área da Prainha Municipal de 
Cruzeiro do Iguaçu;
Art.7º–Fica limitado em 30% (trinta por cento) da capacidade, o número de clientes em 
estabelecimentos considerados essenciais, como por exemplo mercado, farmácias, 
igrejas, etc.
Art. 8º–poderão funcionar as academias de ginastica para pratica esportivas individuais 
e ou coletivas, com limitação de 20% (vinte por cento) de ocupação, bem como, deverão 
atender rigorosamente às determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas 
ao COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, 
medidores de temperatura na entrada do estabelecimento e todas as demais medidas de 
segurança preconizadas pelos protocolos vigentes, e ainda, manter a distância mínima 
entre os equipamentos/aparelhos, que devem ser de no mínimo 1,5metros, bem como, 
disponibilizar um funcionário, ou colaborador, para a higienização dos aparelhos após 
cada utilização.
Art. 9º–As atividades do comércio em geral, podem ser mantidas, desde que as empresas, 
demonstrem seu compromisso com o interesse coletivo, destacando em seus ambientes 
as orientações de prevenção da propagação do vírus e fazendo com que sejam cumpridas 
as medidas de segurança, tanto por parte dos funcionários e colaboradores, quanto pelos 
clientes, limitando o número de clientes a 30% da sua capacidade.
Art. 10–Determina que a Secretaria de Saúde, intensifique as ações de rastreamento e 
monitoramento de contatos, definindo com suas equipes técnicas, a melhores estratégia, 
para a garantia do isolamento dos casos índices e seus contatos próximos e domiciliares, 
em tempo oportuno, e de acordo com o Protocolo da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 11–Solicita apoio do Conselho Tutelar, da Polícia Militar e Civil na fiscalização das 
medidas sanitárias, orientadas e determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 12–A fiscalização do contido no presente Decreto ficará a cargo das Vigilâncias 
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Sanitária e Epidemiológica Municipais, da Fiscalização Tributária Municipal, da Polícia 
Militar e do Conselho Tutelar.
Art. 13–O descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeitará o infrator, 
quando pessoa física, ao pagamento de multa no valor de 1,5 UFM (Unidade Fiscal 
Municipal), que será dobrado no caso de reincidência, sem prejuízo da responsabilização 
criminal como incurso nas penas do artigo 268 do Código Penal, e, quando pessoa 
jurídica, ao pagamento de multa, no valor de 15 UfMs (Unidade Fiscal Municipal), que 
será dobrado em caso de reincidência, sem prejuízo da interdição do estabelecimento 
comercial pelo prazo de 05 (cinco) dias.
§ 1º–Ficam autorizados o Conselho Tutelar, a Polícia Militar a coletar e repassar 
informações ao Município de Cruzeiro do Iguaçu-PR, acerca das infrações a que se refere 
o presente Decreto, independentemente da presença de agente municipal das Vigilâncias 
Sanitária e Epidemiológica ou da Fiscalização Tributária, no momento da abordagem.
§ 2º–Fica autorizada a Polícia Militar e Civil a efetuar o encerramento de qualquer 
atividade que esteja em desacordo com as disposições deste Decreto.
Art. 14–O atendimento ao público e os trabalhos no âmbito das repartições da Prefeitura 
Municipal e respectivos setores, retornam em seu horário normal de trabalho.
Parágrafo único–O Conselho Tutelar atenderá ao público em forma de “plantões”, sendo 
que a sede irá permanecer fechada. Será afixado junto à porta o telefone do plantão, qual 
seja 46 98404 3474;
Art. 15º - Poderão executar suas atividades remotamente, conhecido também como 
tele trabalho ou “home office”, os servidores públicos, enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, os servidores enquadrados 
como sendo do grupo de risco conforme Protocolo de manejo clinico do coronavírus 
(covid 19) na atenção primária à saúde do Ministério da Saúde.
§ 1º–Os servidores que apresentarem quaisquer dos sintomas do COVID-19 passarão 
para atendimento remoto desde o início dos sintomas pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) 
dias, mediante apresentação de atestado médico.
§ 2º–Na impossibilidade técnica e operacional de conceder tele trabalho aos servidores 
relacionados no artigo 15º, serão os mesmos afastados de suas atividades sem prejuízo 
do vencimento básico.
§ 3º–Quanto aos menores aprendizes e ou estagiários o responsável de cada setor deverá 
avaliar sua viabilidade técnica e operacional e com o mínimo prejuízo administrativo 
possível, bem como ser priorizado o regime de trabalho remoto com escalas diferenciadas 
de trabalho nas repartições públicas e ou até a dispensa dos mesmos.
Art. 16–As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art.17–O presente Decreto entrará em vigor a partir da 00h00min do dia 22 de maio de 
2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos vinte e um 
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO
Registre-se e Publique-se.
CLAUDIOMIR FIOR - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
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