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D E C R E T O Nº 2 6 5 6 1, DE 21 DE MARÇO DE 2020 
 

 
Decreta estado de emergência no Município de Telêmaco Borba para fins de 
prevenção e de enfrentamento à COVID-19 e dá outras providências. 
 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso das atribuições legais que lhe conferem o inciso XXVII do artigo 81, da Lei 
Orgânica do Município; 
 
Considerando o avanço em grande escala, no território nacional, de pessoas 
contaminadas pelo Coronavírus; 

Considerando a elevação de casos suspeitos no município de Telêmaco Borba; 

Considerando a publicação do Decreto Municipal n.º 26557, de 18 de março de 
2020, que determinou situação de emergência na saúde pública no Município de 
Telêmaco Borba-PR; 

Considerando a necessidade de regulamentação, no Município de Telêmaco 
Borba, da Lei Federal nº 13.979/2020, conforme alterações realizadas pela 
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional 
decorrente do coronavírus; 

 

D E C R E T A 

Art. 1º Fica Decretado estado de emergência no Município de 
Telêmaco Borba, nos termos da Lei Orgânica municipal, para fins de prevenção 
e enfrentamento à COVID-19. 

Art. 2º Além das medidas aplicáveis ao Município constantes do 
Decreto Municipal n.º 26557, de 18 de março de 2020, ficam determinadas, 
com o objetivo de isolamento social, no âmbito do Município, as seguintes 
medidas: 

I - Fica determinado o fechamento de todos os estabelecimentos 
comerciais, à exceção de farmácias, postos de combustíveis, mercados, 
supermercados, panificadoras e distribuidoras de gás; 

II - Fica determinada a vedação de consumo de bebidas e 
alimentos, nos locais abrangidos pela exceção prevista no inciso I deste artigo, 
sendo permitido apenas a retirada para consumo na residência; 
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III - Fica determinada a suspensão do serviço de internet 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal em praças e espaços públicos, a fim de 
evitar aglomeração de pessoas; 

IV - Fica determinada a suspensão do programa “Feira do Bem”, o 
qual realiza troca de recicláveis por frutas e legumes, tendo em vista a grande 
concentração de pessoas; 

V - Fica determinada a suspensão da gratuidade no transporte 
coletivo de passageiros urbanos, visando desestimular o deslocamento no 
território urbano.  

§ 1º - As clínicas e consultórios veterinários poderão somente 
atender situações de urgência/emergência. 

§ 2º - Agropecuárias, pet shops e similares deverão manter seus 
estabelecimentos fechados e somente poderão comercializar ração e outros 
insumos para a alimentação animal, mediante a entrega no endereço do 
consumidor.  

§ 3º - A permissão de atividades comerciais temporárias, de 
relevância social e econômica, estará sujeita a avaliação pela Secretaria 
Municipal de Trabalho e Industria Convencional - SMTIC, mediante 
requerimento e apresentação de plano de execução. 

Art. 3º Fica suspenso o atendimento presencial do público externo 
no âmbito da administração pública direta e indireta, pelo período de vigência 
deste Decreto, salvo os serviços considerados essenciais. 

Parágrafo único - São considerados serviços essenciais: serviços de 
saúde pública, serviços médicos, hospitalares e assistenciais; serviços de 
captação, tratamento e abastecimento de água; serviços de captação e 
tratamento de esgoto e lixo; serviços de administração de necrópoles; 
construção, conservação, sinalização e iluminação de vias públicas; serviço de 
segurança dos próprios municipais; serviço de transporte e uso de veículos 
oficiais; serviços funerários; serviços de fiscalização; cumprimento de decisões 
judiciais; serviço de distribuição de medicamentos; serviço de fiscalização de 
trânsito; vigilância sanitária e de saúde e os serviços de limpeza. 

Art. 4º Os Secretários Municipais e os Dirigentes máximos das 
entidades da administração pública municipal direta e indireta, adotarão as 
providências necessárias para limitar o atendimento presencial ao público 
apenas aos serviços essenciais, observada a manutenção do serviço público, 
preferencialmente por meio de tecnologias que permitam a sua realização à 
distância. 
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Art. 5º Fica vedada a circulação, o encaminhamento e o 
recebimento, no âmbito da administração pública municipal, de processos físicos 
e documentos em papel, como memorando e ofícios, exceto os considerados 
urgentes. 

Parágrafo único – Em atenção ao caput desde artigo, a tramitação 
de documentos se dará preferencialmente por meio digital, através de e-mail 
ou tecnologias congêneres.   

Art. 6º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município. 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor a partir do dia 23 de março 
de 2020, e vigorará enquanto durar o estado de emergência, nos termos da Lei 
Federal nº 13.979, de 2020. 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de 
março de 2020. 

 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito  

  
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município     

 


	D E C R E T O Nº 2 6 5 6 1, DE 21 DE MARÇO DE 2020

