
 Município de Santa Helena
Estado do Paraná – CNPJ 76.206.457/0001-19

DECRETO N.º 132/2020
Data: 17 de março de 2020
SÚMULA:  Dispõe  sobre  as  medidas  para
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública
decorrente do Coronavírus – COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA,
ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM
VISTA O  DISPOSTO  NO  DECRETO  ESTADUAL Nº  4.230/20020  DE  16  DE
MARÇO DE 2020, BEM COMO A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO
DE 2020, E

Considerando  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição
da República;

Considerando a pandemia declarada pela OMS – Organização Mundial da Saúde
em  razão  da  grande  expansão  do  vírus  COVID-19  (Coronavírus)  em  âmbito
mundial; 

Considerando o artigo 6º  da Constituição Federal,  ao enunciar  a  saúde como
direito social, conferido a todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais  e  econômicas  que  visem à  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros
agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua
promoção, proteção e recuperação. 

Considerando o disposto na Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que
diz respeito às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID – 19), sobretudo o
seu artigo 3º, §7º, a possibilitar condutas aos gestores locais de saúde; 

Considerando medidas a serem realizadas conforme orientação do Ministério da
Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná; 

Considerando  que  o  contágio  ocorre  a  partir  de  pessoas  infectadas  e  que  a
doença pode se espalhar desde que alguém esteja a menos de 2 (dois) metros de
distância  de  uma  pessoa  contaminada.  Esta  transmissão  pode  ocorrer  por
gotículas de salivas, espirros, tosses ou catarro que podem ser repassados por
toque ou aperto de mão, objetos ou superfícies contaminados pelo infectado; 

Considerando que medidas devem ser adotadas para que não haja a circulação
do vírus em nosso Município; 
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Considerando  o  grande  fluxo  de  pessoas  e  nossa  localização
fronteiriça; 

Considerando os casos confirmados no Estado do Paraná e no país vizinho, o
Paraguai,  bem como de outros  casos suspeitos  em municípios  do Estado do
Paraná; 

Considerando a responsabilidade municipal em elaborar e apresentar um Plano
de  Contingência  referente  às  ações  de  prevenção,  enfrentamento,  fluxos  de
atendimentos e tratamento dos casos suspeitos e confirmados do vírus COVID-
19.

R E S O L V E

Art.  1º Fica instituído  o Comitê Gestor  do Plano de
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário
CV19  –  de  caráter  deliberativo  e  com  competência  extraordinária  para
acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de
adotar e fixar medidas de saúde públicas necessárias para a prevenção e controle
do contágio e o tratamento das pessoas afetadas.

Parágrafo  único. O  Comitê  será  composto  por
representantes do:

I. Gabinete do Prefeito;
II. Secretaria Municipal de Saúde;
III. Secretaria Municipal de Administração;
IV. Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
V. Secretaria Municipal de Assistência Social;
VI. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
VII. Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Meio

Ambiente;
VIII. Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento

Econômico;
IX. Secretaria Municipal de Obras;
X. Secretaria Municipal de Transportes;
XI. Secretaria Municipal de Finanças;
XII. Secretaria Municipal de Planejamento;
XIII. Secretaria Municipal de Infraestrutura;
XIV. Procuradoria Jurídica;
XV. Conselho Municipal de Saúde;
XVI. Conselho Municipal de Educação;
XVII. Clubes de serviços (Rotary e Lions);
XVIII. Associação  Comercial  e  Industrial  de  Santa

Helena – ACISA;
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XIX. Poder Legislativo Municipal;
XX. Órgãos  de  Segurança  Pública  (Polícia  Civil,

Polícia Militar, Bombeiros e Defesa Civil).

Art.  2º  O Comitê  se  reunirá  semanalmente,  ou  por
convocação, para avaliar as ações em conjunto com a Secretaria Municipal de
Saúde  e  articular  as  ações  estabelecidas  no  Plano  de  Enfrentamento  e
Contingência da Doença.

Art.  3º Considera-se  como  casos  suspeitos  de
infecção  humana  pelo  Novo  Coronavírus  (COVID-19),  aqueles  definidos  pelo
Ministério da Saúde.

§1º Os  casos  suspeitos  devem  ser  notificados  de
forma imediata para a Vigilância Epidemiológica Municipal pelos telefones (45)
3268-8364/ 8365/ 8366/ 8367 de segunda a sexta-feira das 07h às 19h e à noite,
finais de semana e feriados pelo telefone de plantão (45) 3268-8325.

§ 2º  A Vigilância Epidemiológica do Município de que
trata o §1º deste artigo é o canal de comunicação para os serviços de saúde
esclarecer dúvidas referentes ao Novo Coronavírus (COVID-19).

Art.  4º Os  pacientes  com  suspeita  do  Novo
Coronavírus (COVID-19) seguirão o fluxo assistencial estabelecido pelo Plano de
Contingencia Municipal, que será publicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art.  5º Os  pacientes  com  suspeita  do  Novo
Coronavírus (COVID-19) sem indicação de internação hospitalar deverão retornar
aos seus domicílios, para isolamento domiciliar.

Art.  6º A rede  privada  de  saúde  deverá  notificar  a
Vigilância Epidemiológica Municipal sobre os pacientes atendidos.

Parágrafo  único.  Os  pacientes  atendidos  na  rede
privada  de  saúde  deverão  ser  internados  em  isolamento  respiratório,  caso
preencham  critérios  para  internação  ou  orientados  a  retornarem  aos  seus
domicílios, para isolamento domiciliar e acompanhamento pela Atenção Primária.

Art.  7º Em  razão  da  emergência  da  saúde  pública
ficam adotadas, de imediato, sem prejuízos de outras medidas propostas pelo
Comitê, as seguintes ações:

Rua Paraguai, 1401 – Caixa Postal 03 – Fone/Fax (45) 3268-8200 – CEP 85892-000 – Santa Helena –
Paraná

Site: http://www.santahelena.pr.gov.br



 Município de Santa Helena
Estado do Paraná – CNPJ 76.206.457/0001-19

I.  Suspensão  das  atividades  e  eventos
relacionados aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, inclusive
reuniões do grupo de idosos;

II. Suspensão  do  transporte  sanitário  para  fora  do
Município  em  casos  de  atendimentos  eletivos,  sendo  mantidos  apenas  o
transporte de urgência e emergência para manutenção de tratamentos de alta
complexidade,  hemodiálise,  gestação  de  alto  risco  e  a  critério  da  Secretaria
Municipal de Saúde;

III.  Suspensão  da  realização  de  eventos  esportivos
promovidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Esportes,  inclusive  as  aulas  das
escolinhas esportivas;

IV. Recomendar a suspensão de visitas aos pacientes
internados  nos  estabelecimentos  hospitalares  do  Município,  excepcionando
acompanhantes previstos em Lei e casos autorizados pela Direção das Unidades
de Saúde;

V.  Suspensão da realização de cursos, bem como de
eventos  que  ocasionem  a  aglomeração  de  pessoas,  especialmente  idosos,
crianças e gestantes;

VI.  Recomendar a suspensão de eventos públicos ou
particulares,  de  qualquer  natureza,  com  reunião  de  público  acima  de  50
(cinquenta) pessoas;

VII. Suspensão de todo e qualquer evento de natureza
cultural promovido pela gestão pública municipal, inclusive as aulas ministradas
nas oficinas do Departamento de Cultura;

VIII. Suspensão da distribuição de medicamentos na
Farmácia  Municipal  e  nos  postos  de  medicamentos  das  Unidades  de  Saúde,
diretamente para pessoas acima de 60 anos em tratamentos de doenças crônicas
/ doença mental, ficando autorizada a entrega para pessoa da família que não
esteja nos grupos considerados de risco de contaminação. Fica ainda autorizada
a extensão automática das receitas de medicamentos de uso contínuo para mais
90 (noventa) dias, exceto os medicamentos da portaria 344/98.

IX.  Recomendar  que  pessoas  com  baixa  imunidade
(asma, pneumonia,  tuberculose,  HIV,  câncer,  renais crônicos e transplantados)
evitem sair de casa;

X. O Município disponibilizará álcool gel 70% (setenta
por cento) nas repartições municipais de atendimento ao público;

XI.  Fica a Secretaria Municipal de Saúde orientada a
realizar a busca ativa de todos idosos, portadores de doenças crônicas e demais
grupos  de  risco  considerados  pela  referida  Secretaria,  para  fins  de
monitoramento;
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XII.  Ficam  suspensas  a  partir  de
23.03.2020  as  aulas  em  Escolas  Municipais  e  Centros  Municipais  de
Educação Infantil – CMEIs;

XIII.  Recomendar  a  suspensão  de  aulas  na  rede
privada de ensino a partir de 23.03.2020;

§  1º  Ficam  dispensados,  sem  prejuízo  da
remuneração, os professores e estagiários que estejam atuando na rede pública
municipal de ensino, nas escolas e CMEI’s, enquanto permanecer a suspensão
das aulas.

§  2º Fica  autorizada  a  Secretaria  Municipal  de
Educação e Cultura, convocar professores e estagiários conforme necessidade e
conveniência a qualquer tempo durante a suspensão das aulas;

§  3º  As  Escolas  e  CMEI’s  deverão  manter  as
atividades  administrativas,  bem  como  as  atividades  de  zeladoria  do  Prédio
Público.

Art. 8º Fica a Secretaria Municipal de Saúde, durante
a  vigência  deste  decreto,  autorizada  a  promover  remanejamento  de  seus
servidores  conforme a  necessidade na prestação do atendimento  à  saúde da
população, inclusive convocação de servidores em férias e licenças prêmios.

Art.  9º  É  obrigatório  o  teletrabalho  aos  servidores
públicos abaixo listados:

I - acima de sessenta anos;
II - com doenças crônicas;
III - com problemas respiratórios;
IV - gestantes e lactantes.

§ 1º  Os servidores que apresentarem quaisquer dos
sintomas do COVID-19 ou regressos de localidades em que o surto tenha sido
reconhecido deverão realizar o teletrabalho desde o início dos sintomas ou do
regresso, no prazo de quatorze dias.

§ 2º Os servidores regressos de localidades em que o
surto  tenha sido  reconhecido e  que não tiverem sintomas,  deverão realizar  o
teletrabalho  por  07  (sete)  dias  antes  de  retornar  ao  trabalho,  e  os  que
apresentarem sintomas desde o início ou do regresso, no prazo de quatorze dias.
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§  3º  Na  impossibilidade  técnica  e
operacional  de conceder teletrabalho aos servidores relacionados neste artigo,
estes deverão ser afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração ou
subsídio.

§  4º  Os  servidores  que  estiveram  em  viagens  a
localidades  em  que  o  surto  do  COVID-19  tenha  sido  reconhecida  deverão
informar,  inclusive por  meio eletrônico,  se necessário,  a Unidade de Recursos
Humanos ou a Chefia Imediata, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do
retorno ao trabalho, a localidade que estiveram, com a respectiva documentação
comprobatória.

Art.  10  Este  decreto  poderá  ser  alterado  conforme
necessidade ou solicitação de novas medidas pelo Comitê Gestor do Plano de
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário
CV19.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Santa Helena, aos dezessete dias do mês março do
ano de dois mil e vinte.

EVANDRO MIGUEL GRADE
PREFEITO
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