
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N°1387/2020

Dispõe sobre a alteração do Toque de Recolher,
realização de atividades esportivas em locais
públicos, e dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D´OESTE,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelaLei OrgânicaMunicipal,

 
DECRETA: 
Art. 1°. Fica alterado o Toque de Recolher no âmbito do
Município de Diamante D´Oeste, que passará a vigorar das 23h
até as 05h para todos os cidadãos que não possuam
justificativas ou autorização para a circulação neste horário.
Art. 2°. Ficam autorizadas as práticas esportivas coletivas em
locais públicos, desde que observadas às seguintes
determinações: 
Disponibilizar álcool em gel 70% para a higienização das
mãos na entrada do estabelecimento;
Durante a realização das atividades, somente podem acessar o
local e suas dependências as pessoas diretamente envolvidas
nas mesmas e em número reduzido ao mínimo necessário para
sua execução.
Ficam proibidas as rodas de aquecimento e confraternizações,
antes e após jogo, assim como o cumprimento físico inicial
e/ou final entre os praticantes.
É recomendado o uso de máscara durante a prática esportiva,
sendo de uso obrigatório para todos os funcionários do
estabelecimento;
Os jogos e outras atividades somente poderão envolver grupos
e equipes do próprio município, ficando expressamente
proibidos jogos intermunicipais.
O horário de funcionamento de locais públicos e privados
destinados à pratica das atividades esportivas deverão
obedecer o horário do toque de recolher,devendo encerrar até
as 23h.
Art. 3°. Fica autorizada a abertura de tabacarias e ambientes
similares, desde que observadas as seguintes medidas
preventivas:
I – O número de pessoas deverá ser reduzido pela metade em
relação à capacidade máxima do local;
II – Deverá ser observado o distanciamento social entre as
mesas, evitando ao máximo a aglomeração dos usuários;
III – o uso do aparelho de narguilé será individual, sendo
vedada, em qualquer hipótese, a utilização do aparelho por
mais de um cliente;
IV – Os aparelhos de narguilé deverão ser higienizados após
utilização pelos clientes;
V – O local deverá ser arejado de modo a evitar o acúmulo de
fumaça exalada pelos aparelhos de narguilé;
VI – o local deverá ser higienizado por completo logo após
utilizado pelo público local;
VII – Fica suspensa a realização de shows e apresentações
semelhantes nesses ambientes de modo a evitar a aglomeração
de pessoas.
Art. 4°. Permanecem em regime de teletrabalho, os servidores
que se enquadrarem nos grupos abaixo indicados: 
I – Idade igual ou superior a 60 anos;
II – Gestantes em qualquer idade gestacional;
III – Lactantes com filhos de até 06 meses de idade;
IV - Servidores com as seguintes condições clínicas:
cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca,
infartados, revascularizados, portadores de arritmias,
hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias
graves ou descompensadas (portadores de Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica – DPOC ou asma moderada/grave);
imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado
(graus 3, 4 e 5), doença hepática em estágio avançado,
diabéticos conforme juízo clínico, e obesidade (IMC ≥40).
§1°. Estes grupos de servidores deverão comprovar a condição
às suas chefias imediatas que ficarão responsáveis por



descrever as atividades a serem desempenhadas e as metas a
serem atingidas pelos servidores no período de teletrabalho. 
Art. 5°. O disposto neste Decreto poderá ser revogado a
qualquer momento, diante de nova evolução do quadro
epidemiológico e seu impacto na rede de atenção à saúde.
Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DO PREFEITO DE DIAMANTE D´OESTE
Aos trinta dias de setembro de dois mil e vinte.
 
GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal
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