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Em Tempo

RESOLUÇÃO CONJUNTA SESP/SESA Nº 001/2020

Dispõe sobre o Horário de funcionamento da Estrada da Graciosa.

 
OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA SAÚDE, no uso das atribuições legais que lhes conferem o art. 90 da Constituição Estadual, 

Considerando o contido no Decreto Estadual nº 6.083, de 4 de novembro de 2020;

Considerando as informações atualizadas da Estadual da Defesa Civil da frequente e atual ocorrência de aglomerações de pessoas nos recantos e margens dos rios São João 
e Nhundiaquara, o que potencializa a transmissão da COVID-19;

Considerando as atuais condições climáticas, com possibilidades de chuvas intensas no período de 29 de dezembro de 2020 à 03 de janeiro de 2021 os Municípios de  
Morretes e de Antonina,  com a consequente possibilidade da ocorrência de enxurradas/alagamentos e desastres geo hidrológicos (deslizamentos de terra, quedas de 
barreiras, desmoronamentos, etc) na região, situações que ocorrem recorrentemente nestes locais durante este período do ano;
 
Considerando a necessidade da coordenação dos esforços de todos os órgãos estaduais com os demais órgãos públicos para o planejamento e execução das ações de 
prevenção, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Saúde, em conjunto com a Defesa Civil adotam, com fulcro no disposto no caput e os §§ 1.º e 4.º do art. 6.º do 
Anexo ao Decreto nº 9.557, de 06 de dezembro de 2013 que dá atribuições a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, a a ção preventiva de segurança viária, nas rodovias 
PR-410 e PR-411, pautada no histórico de elevada circulação de veículos no feriado de ano novo, frente às limitações de capacidade de circulação de veículos, e a potencial 
ocorrência de colapso na fl uidez, e ainda o aumento de sinistros de trânsito,

 
RESOLVEM:

Art. 1º. Restringir a circulação de veículos na Estrada da Graciosa (PR-410), sentido Quatro Barras ao litoral, no trecho compreendido entre os quilômetros zero (Portal da 
Graciosa) e 19,5 (Trevo São João da Graciosa), do dia 30 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021, no horário das 09h 00min às 16h 00min.

Art. 2º. O contido no Art. 1º não se aplica a veículos de emergências, aos veículos dos moradores dos municípios da região (Quatro Barras, Morretes, Antonina e 
Guaraqueçaba) e a veículos de entregas para moradores de municípios da região, os quais deverão comprovar essas situações.

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 28 de dezembro de 2020.

  Romulo MARINHO Soares,
Secretário de Estado da Segurança Pública.

Carlos Alberto Gebrim Preto
Beto Preto

Secretário de Estado da Saúde.
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