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DECRETO N.º 1.751/2020 
 

SÚMULA: Dispõe sobre alteração de horário de 
expediente nas repartições públicas e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, Sr. EDIMAR 
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.750/2020, de 18 de março de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus,  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Altera funcionamento das repartições públicas da Administração Direta e Indireta, no 
âmbito do município de Santa Cecília do Pavão, a partir do dia 23 de março de 2020, 
obedecendo ao horário das 7h30m às 13h00, sem intervalo, até ulterior deliberação. 
 
Parágrafo Único – O disposto no caput deste artigo não se aplica, no entanto, à Secretaria 
Municipal de Saúde e Prevenção, Coleta de Lixo, Cemitério e demais serviços essenciais e 
contínuos. 
 
Art. 2º - Durante o horário de expediente, os servidores deverão atentar para os cuidados 
para prevenir o contágio pelo novo coronavírus, como o uso de álcool em gel e demais 
cuidados de higienização de mãos, objetos e equipamentos, além de ventilação do espaço 
sem uso de ar condicionado, ficando vedada a aglomeração de pessoas nos ambientes. 
 
Parágrafo único - O descumprimento do presente Decreto acarretará em advertência e 
abertura de processo disciplinar. 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 20 de março de 2020. 

  
 

Edimar Aparecido Pereira dos Santos 
Prefeito Municipal 
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