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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 050/2022 - COVID-19

 
DECRETO Nº. 050/2022

 
Súmula: Prorroga o Decreto n° 672/2021, de 07
de Dezembro de 2021, que determina as
medidas restritivas de caráter obrigatório,
visando o enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da Covid-19, e dá
outras providências.

 
A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná,
Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado no uso das atribuições
legais, com base no disposto no artigo 89, VI, da Lei Orgânica
Municipal, e
 
Considerando os dados epidemiológicos da pandemia do novo
Coronavírus no Município de Mandaguari – PR.;
 
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; e
 
Considerando o atual cenário de avanço do processo de
imunização em Mandaguari, Estado do Paraná, que contribui
para a queda no número de mortes e internações,
 
Considerando as deliberações realizadas em reunião ordinária
na COMISSÃO COVID, onde houve a sugestão para a
prorrogação do Decreto vigente, bem como manutenção das
medidas profiláticas de acordo com a orientação do Ministério
da Saúde,
 
DECRETA:
 
Art. 1º- Fica prorrogado o Decreto n° 672/2021, de 07 de
Dezembro de 2021, que determina as medidas restritivas de
caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da Covid-19.
 
Parágrafo único: A prorrogação mencionada no caput do
Art.1º se dará até as 23h59min do dia 28 de fevereiro de 2022.
 
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Edifício da Prefeitura do Município de Mandaguari, Estado do
Paraná, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois
mil e vinte e dois (26.01.2022).
 
ENF. ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal  
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