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!DECRETO N°. 71/2020 

SÚMULA:  Dispõem sobre medidas temporárias e 
emergenciais, 	no 	âmbito 	da 
Administração Pública direta e 
indireta, 	para 	prevenção 	de 
contágio pelo COVID-19 (Novo 
Coronavírus); 

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 
de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 
Considerando a Portaria MS/GM n° 188, de 3 de fevereiro de 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 Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria de Estado de 
Saúde; 
CONSIDERANDO o Decreto do Governador do Estado do Paraná n° 4301/2020, 
4317/2020 e 4388/2020, que instituiu medidas de enfrentamentos 
decorrentes do COVID-19 (Novo Coronavírus); 
CONSIDERANDO a necessidade de controle e prevenção no Município de 
Ipiranga para enfrentamento emergencial; 
CONSIDERANDO o recebimento da Recomendação administrativa n° 03/2020 
do Ministério Público da Comarca de Ipiranga; 
CONSIDERANDO o recebimento do ofício n° 55/2020 do Conselho Municipal 
de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus 	COVID-19 (CMPEC); 
CONSIDERANDO o recebimento da ata n° 1 do Conselho Técnico do Covid d 
secretaria Municipal de Saúde; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 27/2020: 

DECRETA: 

Art. 1°. Além das medidas de controle e combate já definidas pelo 
Decreto Municipal n° 27/2020 e leis federais e estaduais, no âmbito 
municipal, pelo período compreendido entre 12 de agosto de 2020 até 18 
de agosto de 2020, podendo ser prorrogado: 
a) fica instituído o toque de recolher no Município de Ipiranga no 

período definido entre às 22 horas até às 4 horas do dia 
seguinte; 

b) os supermercados devem adotar medidas para que impeçam a entrada 
de crianças menores de 12 anos, devendo evitar a aglomeração e 
obedecendo as regras de distanciamento social; 

c) todos os supermercados, órgãos públicos, bancos e locais de 
grande circulação de pessoas seja aferida a temperatura com 
termômetro infravermelho (sem contato) e disponibilizar álcool 
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gel para possibilitar a entrada no recinto, devendo, ainda, 
realizar a assepsia das cestas e carrinhos a cada cliente; 

d) ficam suspensos a realização de quaisquer cultos presenciais; 
e) fica suspenso o atendimento presencial em bares e restaurantes, 

devendo o atendimento limitar-se a modalidade de delívery ou 
entrega na porta, bem como fica proibido o consumo de bebidas 
alcoólicas nas vias públicas; 

f) fica determinado o fechamento de todos os estabelecimentos 
comerciais não essenciais aos domingos. 

Art. 2°. O não cumprimento do disposto neste e no Decreto Municipal n° 
27/2020 e na Lei Estadual n° 20.189/2020, importa na imposição das 
seguintes penalidades, além daquelas já estabelecidas nos Decretos 25 
e 27/20: 
I - para pessoas físicas: multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais); 
II - para as pessoas jurídicas: multa no valor mínimo de R$ 2.132,00, 
(dois mil, cento e trinta e dois reais). 
§ 1°  Em caso de reincidência os valores poderão ser dobrados, sem 
prejuízo de outras sanções constantes em regulamentos específicos. 
§ 2° Os recursos oriundos das penalidades serão destinados às ações de 
combate à Covid-19. 

Art. 3° A aglomeração de pessoas, em número superior a 20 ao mesmo 
tempo e no mesmo imóvel resulta em multa no valor constante deste 
decreto. 
§ 1°  Será autuado o promotor do evento, quando identificado e, sempre, 
o proprietário do imóvel, conforme constar no Cadastro Técnico 
Municipal. 
§ 2° A aplicação da multa independe de prévia advertência emitida pela 
fiscalização e poderá ser imposta tantas vezes quantas forem 
constatadas as infrações. 
§ 3° O valor da multa reverterá em favor das ações de prevenção e 
proteção ao COVID-19 

Art. 4°. Fica formado a equipe de fiscalização, formada pelo Diretor 
da Vigilância Sanitária e um fiscal de tributos. 
§1°: A imposição das penalidades previstas neste decreto cabe ao 
Diretor da Vigilância Sanitária. 
§2°: O agente fiscal lavará auto de multa conforme o anexo deste 
Decreto, mantendo o original arquivado na sede da Vigilância 
Sanitária. 
§3°: Os autos de multa não serão numerados, serão identificados pela 
data da autuação e pelo autuado, sendo impressos em papel sulfite 
comum. 
§4°: Da autuação cabe impugnação, no prazo de 24 horas dirigido ao 
Secretario de Saúde, o qual submeterá as razões exposta para 
julgamento a ser realizado pelo Conselho Municipal de Prevenção e 
Enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19 (CMPEC). 
§5°: A impugnação será formulada por escrito, com indicação de número 
de telefone celular e e-mail, e protocolado na Secretaria de Saúde. 
§6°: A impugnação será julgada em 24 horas, observada prévia 
manifestação do agente autuador. 
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§7°: A decisão será comunicada através do endereço de e-mail ou 
WhatsApp do impugnante. 
§8°: A decisão do Conselho Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 
Coronavírus - COVID-19 (CMPEC) tem efeito terminativo na esfera 
administrativo e, se condenado, o recorrente deverá recolher a multa 
no prazo de 24 horas a contar da notificação da decisão por e-mail ou 
WhatsApp, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e cobrança 
pelos meios executórios. 

Art. 5°. A população pode DENUNCIAR o descumprimento das normas de 
proteção e prevenção ao COVID-19 através da Ouvidoria da Saúde, 
telefone 	n. 	(42) 	32421360, 	ramal 	206, 	e-mail: 
ouvidoriasaude@ipiranga.pr.gov.br, site Ipiranga.pr.gov.br  (entrar 
cidadão/ouvidoria/realizar solicitação/escolher: categoria e indicar 
saúde (durante o horário de expediente normal) e para a Policia 
Militar, (42) 9 9822 94 02, após o horário de expediente, garantido o 
anonimato. 
Parágrafo único. As denúncias devidamente fundamentadas serão objeto 
de fiscalização pelo setor de Vigilância, com imposição de 
penalidades, conforme o previsto neste decreto. 

Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Edifício da Municipalidade, 	11 e agosto de 2020. 
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AUTO 
POR DESCUMPRIMENTO 

PROTEÇÃO 

DATA 

DE INFRAÇÃO 
DAS REGRAS 

AO COVID-19 

_/_/_  

DE 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

Órgão 	de 	Fiscalização 
das Medidas de Proteção 
e Prevenção ao COVID-19 

IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR CPF 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (QUANDO 
FOR O CASO) 

CPF 

Rua: 
N. 
Bairro: 
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO' 

DATA DA AUTUAÇÃO LOCAL DA'AUTUAÇÃO HORA 

DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO VALOR EM R$ CONFORME 
DECRETO N. 71/2020 

OBS. O AUTUADO TEMO PRAZO DE 24 HORAS A CONTAR DESTA AUTUAÇÃO PARA 
PAGAR A MULTA OU IMPUGNAR AO SECRETARIO DE SAÚDE 
ASSINATURA DO AUTUADO ASSINATURA DO AGENTE 

FISCAL MUNICIPAL 
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