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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
 
 

DECRETO Nº 136/21, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre a adoção de medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus – COVID-19 e dá outras providências. 

 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica do Município de 

Arapongas; 
 

CONSIDERANDO as disposições dos Decretos Municipais que tratam das medidas de 

enfretamento ao COVID-19; 
 

CONSIDERANDO as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde 

e da Secretaria Municipal de Saúde, recomendando o distanciamento social como principal fator de 

contribuição para evitar-se a contaminação; 
 

CONSIDERANDO que a capacidade hospitalar, sobretudo de UTI, encontra-se no limite; 
 

CONSIDERANDO o contido no Decreto Estadual nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, 

que aplica diversas medidas restritivas, cujo cumprimento é obrigatório; 
 

 

DECRETA: 
 

 

Art. 1º. Por sua natureza obrigatória, fica ratificado, no âmbito do Município de 

Arapongas, o Decreto Estadual nº. 6.983, de 26 de fevereiro de 2021. 

Art. 2º. Ficam suspensos, de 1º à 05 de março de 2021, os atendimentos públicos 

presenciais em todos os prédios da Administração Direta e Indireta do Município de Arapongas, 

observada a manutenção dos serviços essenciais e urgentes por cada Secretaria Municipal; 

Art. 3º. Fica autorizada a realização de teletrabalho aos servidores públicos municipais 

que possam executar os seus serviços sem a necessidade de comparecimento aos prédios públicos 

municipais, devendo ser analisado por cada Secretaria Municipal a forma de sua execução e controle 

de produtividade, resguardando o mínimo de servidores públicos necessários à manutenção de 

serviços presenciais essenciais, que poderão ser executados em regime de rodízio; 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as 

disposições dos Decretos Municipais anteriores, no que couber. 

Arapongas, 26 de fevereiro de 2021. 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

  


