
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua José de Sá Ribas, 238, Centro,  Fone: (41) 3623-1231, CEP: 83840-000 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 
 

Gabinete da Prefeita 
 

Site: www.quitandinha.pr.gov.br / Email: prefeitura@quitandinha.pr.gov.br  
 
 
 

 
Decreto nº 1347, de 02 de julho de 2020. 

 
Torna obrigatório o cumprimento dos decretos 
4942 e 4951 de 2020, do Governo do Estado 
do Paraná, editados para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus SARS-
CoV-2, revoga dispositivos de Decretos 
Municipais já editados contrários a estes. 

 
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA, no uso das atribuições Constitucionais e 
ainda das que lhe confere os incisos I e XXVI do art. 62 da Lei Orgânica do Município; 
 
CONSIDERANDO, toda a exposição de motivos dos Decretos Estaduais 4942 e 4951 de 2020, 
editados pelo Governo do Estado do Paraná para enfrentamento do Coronavirus. 
 
CONSIDERANDO, que a Cidade de Quitandinha está inserida na 2º Regional de Saúde, que 
abrange a Região Metropolitana de Curitiba no que tange a organização da Secretaria de Estado 
da Saúde, tendo esta como referencia para encaminhamento de pacientes para leito de hospitais e 
UTI. 

 
D E C R E T A 
 
Art. 1º Os Decretos Estaduais 4942 e 4951 editados pelo Governo do Estado 

publicados em 30 de junho e 01 de julho de 2020, devem ser cumpridos, na integra, em todo 
território Municipal. 

 
Parágrafo Único. Ficam revogadas as disposições contrárias ou menos restritivas 

impostas em Decretos Municipais anteriores, passando a vigorar, quando concorrentes, a 
obrigação de cumprimento que constar de norma da União, Estado ou deste Município, 
sobrepondo-se a que seja mais restritiva quanto a proteção da Saúde e a Vida das pessoas. 

 
Art. 2º Ficam mantidas, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pelo 

Estado nos decretos aqui mencionados, aquelas já dispostas em decretos do Município de 
Quitandinha, imputáveis a infratores, pessoa física ou jurídica, quando descumprirem medidas 
sanitárias de enfrentamento ao coronavirus. 

 
Art. 3º A fiscalização do cumprimento dos Decretos Estaduais compete a Polícia 

Militar do Estado, bem como, aos agentes de fiscalização do Município. 
 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

disposições contrárias. 
 

Quitandinha, 02 de julho de 2020. 
 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal 
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