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SUMULA: Decreta novas medidas de flexibilizagao em relagao as normas de enfrentamento a 
pandemia do novo coronavirus e Covid-19. 

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUI<;OES LEGAlS, TENDO EM VISTA 0 DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL N° 4.230/20020 DE 16 DE 
MAR<;O DE 2020, BEM COMO A LEI FEDERAL N. 0 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, E 

Considerando o disposto na Lei Estadual n° 13.331 , de 23 de novembro de 2001; na Lei Federal n° 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020; no Decreta Federal n° 10.282, de 20 de margo de 2020; na Declaragao da 
Organizagao Mundial da Saude, de 30 de janeiro de 2020; na Portaria do Ministerio da Saude MS/GM n° 188, de 3 de 
fevereiro de 2020; e nos Decretos Estaduais n° 4.230, de 16 de margo de 2020, no 4.298, de 19 de margo de 2020, n° 
4.317, de 21 de margo de 2020 e n° 4.319, de 08 de abril de 2020; 

Considerando o Plano de Conting€mcia Nacional para lnfecgao Humana pela COVID-19, publicado 
pelo Ministerio da Saude, Secretaria de Vigilancia em Saude, em fevereiro de 2020, eo Plano de Conting€mcia Estadual 
para lnfecgao Humana pela COVID-19, editado pela Secretaria de Estado da Saude; 

Considerando a necessidade de uma analise permanente de reavaliagao das especificidades locais 
do cenano epidemiol6gico da COVID-19, da capacidade de resposta da rede de atengao a saude, dos aspectos 
socioecon6micos dos territ6rios, da importancia de coordenagao administrativa regional no ambito de saude publica e da 
pertin€mcia ou nao da adogao de determinadas medidas; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.0 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que diz respeito 
as medidas para enfrentamento da emerg€mcia de saude publica de importancia internacional decorrente do Coronavirus 
(COVID- 19), sobretudo o seu §7°, do artigo 3°, a possibilitar condutas aos gestores locais de saude; 

CONSIDERANDO que, no periodo de 09 a 18 de agosto de 2020, conforme os Boletins 
Epidemiol6gicos publicados pela Secretaria Municipal de Saude, o municipio tem mantido uma media aproximada de 06 
novas casas diarios; 

CONSIDERANDO que o Municipio de Santa Helena ja confirmou 339 casas de COVID-19, 
entretanto, conta hoje com apenas 05 casas ativos e 327 curados. conforme Boletim Epidemiol6gico publicado em 
19/08/2020; 

CONSIDERANDO ainda que os numeros acima mencionados demonstram que 96,46% sao casas 
recuperados, restando apenas 1 ,27% de casas confirmados que permanecem ativos, o que representa redugao 
significativa da possibilidade de contagia. 

CONSIDERANDO par fim que o Municipio de Santa Helena possui atualmente populacao estimada 
de 26.490 (vinte e seis mil quatrocentas e noventa) habitantes, conforme dados do IBGE de 2019, o que significa que 
apenas 0.01% da populacao santa-helenense esta com o virus ativo. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica reduzido o periodo de "Toque de Recolher" passando a vigorar a partir das 23h00min as 
OShOOmin para todos os cidadaos, que nao possuam justificativa ou autorizagao para a circulagao alem deste horario, e 
em caso de desobediencia, o infrator estara sujeito a aplicagao de penalidade par eventual tipificagao do crime de 
infragao de medida sanitaria preventiva. 

Paragrafo (mica. A justificativa de que trata o caput deste artigo, se refere a situagoes em que as 
pessoas estejam circulando para entrega de alimentos (delivery) , medicamentos, em trajeto de ida ou volta do trabalho 
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ou situagoes de urg€mcia e emerg€mcia vinculadas a saude. 

Art. 2° Ficam autorizadas as atividades esportivas coletivas para fins de lazer nos g1nas1os de 
esportes publicos, observados os agendamentos e taxas se houver, conforme determinagao do 6rgao competente. 

Art. 3° Fica autorizado o atendimento de criangas menores de 12 anos encaminhados pelos 6rgaos 
competentes, junto ao Centro Especializado de Assistencia Social - CREAS, Centro de Referencia de Assistencia Social 
-GRAS, Centro de Atengao Psicossocial- CAPS e Centro Educacional Especializado de Apoio Pedag6gico- CEAP. 

Art. 4° Fica autorizada a utilizagao pelo publico em geral das Pragas Publicas do Municipio, devendo 
as criangas me no res de 12 (doze) a nos estarem devidamente acompanhadas dos pais ou responsaveis. 

§ 1 o Fica proibido o consume de alimentos, e bebidas em geral (chimarrao, terere, refrigerantes, 
bebidas alco61icas, etc) bem como ouvir sam automotive ou de qualquer ouro equipamento, com excegao do usa de 
fanes de ouvido e do sistema de sam utilizado pela administragao da praga se houver. 

§ 2° E Obrigat6rio o usa de mascara facial de protegao individual , artesanais ou industriais, para 
todas as pessoas, enquanto nao estiver praticando atividade esportiva. 

Art. 5° Fica autorizado o usa do Balneario Municipal (praia artificial) para a finalidade de lazer, 
observadas as regras especificas do Balneario, bem como o horario do Toque de Recolher definido neste decreta. 

Paragrafo (mica. Fica proibida a atividade de Camping/Acampamento (instalagao de barracas, 
trailers ou qualquer outro equipamento caracteristico de acampamento) ficando ainda proibida a realizagao de eventos 
publicos ou privados de qualquer natureza no Balneario. 

Art. 6° Fica autorizado o funcionamento de bares, boates, lanchonetes e restaurantes com 
atendimento presencia! ate as 23h00, podendo permanecer o servigo de entrega e delivery ap6s este horario. 

Art. 7° Ficam autorizadas as aulas de natagao promovidas par organizagao da sociedade civil de 
natureza privada, com a participagao de criangas menores de 12 anos, com a devida autorizagao dos pais ou 
responsaveis, observando-se todas as medidas sanitarias cabiveis a atividade. 

Art. 8° As medidas vigentes de enfrentamento a COVID-19, estabelecidas em decretos anteriores e 
nao tratadas par este decreta, permanecem em vigor. 

contrario. 
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Art. go Este Decreta entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em 

Santa Helena aos vinte e um dias do mes agosto do ana de dais mil e vinte. 

EVANDRO MIGUEL GRADE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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