
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N.º 5.696/2021

“Estabelece medidas restritivas de caráter
obrigatório, visando o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19”.

 
KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO
BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais:
 
CONSIDERANDO a necessidade de uma análise
permanente de reavaliação das especificidades do cenário
epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta
da rede de atenção à saúde;
 
CONSIDERANDO que o índice de taxa de reprodução do
vírus se encontra acima da média para a capacidade de
leitos de UTI exclusivos para COVID-19;
 
CONSIDERANDO que a expansão de leitos de UTI
exclusivos para COVID-19 já se encontra em seu último
estágio, havendo falta de recursos humanos, insumos e
equipamentos no atual panorama;
 
CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta de
toda sociedade para o enfrentamento da pandemia da
COVID-19;
 
CONSIDERANDO a iminência do colapso na rede pública e
privada de saúde no Estado, ante o aumento do número de
contaminados que demandam intervenção hospitalar;
 
DECRETA:
 
Art. 1° As normas municipais que dispõe sobre medidas
temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus
(COVID-19), ficam suspensas durante a vigência dos
Decretos Estaduais nº 6.983/2021 e 7.020/2021.
 
Parágrafo único. Aplica-se subsidiariamente a legislação
municipal naquilo que não for conflitante com as referidas
regulamentações.
 
Art. 2º Os Decretos Estaduais nº 6.983/2021e 7.020/2021
ficam fazendo parte integrante do presente Decreto.
 
Art. 3º As aulas presenciais em escolas municipais públicas
e privadas, inclusive de qualificação profissionalizante e
cursos, poderão ser retomadas a partir do dia 10 de março
de 2021, mediante o cumprimento da Resolução n. 98/2021
da Secretaria de Estado da Saúde.
 
Parágrafo único: As aulas, nas escolas municipais,
permanecerão sendo prestadas de maneira remota.
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação
 
Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul,
em 08 de março de 2021.
 
KARIME FAYAD 
Prefeita Municipal
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