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DECRETO N.º 1.144 / 2021 

 
Dispõe sobre medidas de combate a COVID-19, medidas de 
distanciamento social para o enfrentamento da pandemia no 

âmbito do Município de Paraíso do Norte.  
 

 
  CARLOS ALBERTO VIZZOTTO, Prefeito do Município de 

Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, vem:  
 
CONSIDERANDO a necessidade de análise permanente e reavaliação constante do 
cenário epidemiológico da COVID-19 bem como da capacidade de resposta da rede de 
atenção a saúde no Estado do Paraná; 
 
CONSIDERANDO o histórico da evolução epidemiológica no Estado do Paraná e 
Município de Paraíso do Norte.  
 
 

 
                                       D E C R E T A: 

 
 
Art.1º Fica determinado diariamente restrições provisórias de 

circulação de pessoas em espaço e vias públicas no âmbito do município de Paraíso do 
Norte, das 23:00 horas às 5:00 horas até o dia 14 de maio de 2021.  

 
I– Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de 

pessoas e veículos em razão de serviços e atividades essenciais, sendo entendidas e 
consideradas como atividades essenciais todas aquelas previstas no artigo 5º do Decreto 
n.º 6.983, de 26/02/2021, do Governo do Estado. 

 
 
Art.2º Fica proibido à comercialização e o consumo de bebidas 

alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no período das 22 horas às 5 horas, 
diariamente.  

 
 
Art.3º Os seguintes serviços e atividades deverão funcionar até 

o dia 14 de maio de 2021, com restrição de horário, modalidade de atendimento e/ou 
regras de ocupação e capacidade: 

 
I– Atividades comerciais de rua, lojas e congêneres, atividade 

não essenciais e prestação de serviço não essenciais, no município, de segunda-feira a 
sexta-feira das 08 horas às 18:00 horas, com 50% de ocupação, aos sábados 
funcionamento das 08 horas às 12:00 horas com 50% de ocupação, aos domingos e 
feriados fechados. 
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Parágrafo primeiro – No dia 1ª de maio, sábado, as atividades 
do inciso I, deverão permanecer fechadas; no dia 8 de maio, sábado, as atividades do 
inciso I, poderão funcionar das 08:00 horas às 18:00 horas. 

 
II– Academia de ginástica para práticas esportivas e/ou 

coletivas e afins, bem como salão de beleza, cabelereiro, barbeiro e afins, de segunda-
feira a sábado das 5:00 horas às 23:00 horas, com limitação de 50% de ocupação aos 
domingos e feriados fechados. 

 
III- Os bares, lanchonetes, bares de clubes e associações, 

restaurantes, pizzarias, lanches autônomos, ambulantes, Food-Trucks, garapeiras, 
conveniências de postos de combustíveis, casas de assados e congêneres, permitido 
funcionamento: 

 
a) De segunda-feira a sábado, funcionamento das 08:00 

horas até às 23:00 horas, local com 50% de ocupação, 
após somente pelo sistema delivery.   
 

b) De segunda-feira a sábado a venda e comercialização de 
bebidas alcóolicas nos bares, lanchonetes, bares de 
clubes e associações, restaurantes, pizzarias, lanches 
autônomos, ambulantes, Food-Trucks, garapeiras, 
conveniências de postos de combustíveis, das 08:00 horas 
até ás 22:00 horas, após somente pelo sistema delivery ou 
take away até às 23:00 horas e após somente pelo sistema 
delivery. 

 
c) Aos domingos funcionamento das 08:00 horas até às 15:00 

horas, com 50% de ocupação, após somente pelo sistema 
delivery ou take away até às 23:00 horas e após somente 
pelo sistema delivery. 

 
 

IV- Os bares, lanchonetes e restaurantes deverão respeitar 
a quantidade máxima de 4 quatro mesas com no máximo quatro pessoa por mesa quando 
dispostas nas calçadas em frente ao estabelecimento, sendo os responsáveis dos 
estabelecimentos responsabilizados por aglomerações de pessoas no local. 

 
 
Art.4º Os supermercados, mercearias, similares, açougues e 

padarias deverão funcionar: 
 
I - De segunda-feira a sábado, funcionamento das 08 horas às 

20:00 horas, com limitação de 50% de ocupação. 
 
II - Aos domingos e feriados funcionamento das 08 horas às  

12:00 horas, com limitação de 50% de ocupação. 
 
III – Fica autorizado no feriado do dia 1º de maio, sábado, os 

supermercados, mercearias, similares, açougues e padarias, 
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funcionarem das 08:00 horas às 20:00 horas, com limitação 
de ocupação de 50% 

 
Parágrafo único: As padarias, assim consideradas aquelas que 

preponderantemente tem como ramo principal de atividade a produção de pães,    
poderão iniciar suas atividades às 05:00 horas, todos os dias da semana. 

  
 

                                               Art.5º As Igrejas e Templos de qualquer natureza deverão 
utilizar-se preferencialmente para realização de suas celebrações e cultos do sistema 
virtual (live); ou utilizar-se do sistema na modalidade drive-in; ou ainda realização de 
celebrações e cultos com ocupação máxima de 25% da capacidade do local devendo ser 
observado às exigências da Resolução da SESA/Pr. n.º 371/2021, com distribuição de 
senhas antecipadas aos fiéis.  

 
 
Art.6º Fica proibido aglomeração de pessoas; proibido a 

realização de festas e eventos públicos e/ou particulares, festas e eventos particulares em 
residências, assembleias e reuniões que geram aglomerações de pessoas, festas e 
eventos em chácaras de lazer, festas em piscinas particulares e em clubes recreativos de 
lazer, festas na área agrícola, sítios e/ou carreadores.  

 
 

                                            Art.7º Fica autorizado às instituições de ensino públicas e 
privadas a utilizar-se do sistema hibrido de ensino de forma escalonada.  

 
 

                                            Art.8º É obrigatório em todas as áreas de uso comum, ruas 
praças e logradouros públicos, bem como nos estabelecimentos comerciais e industriais 
no âmbito do município de Paraíso do Norte o uso obrigatório de máscara de proteção 
e higienização das mãos com álcool em gel. 
 
 

Art.9º Fica suspenso à utilização dos locais públicos de lazer 
como: lago leste, bosques e praças de forma a ocasionar aglomerações de pessoas, 
exceto para o uso da pratica esportiva individual e desde que seja observado a utilização 
de máscara e higienização das mãos com álcool em gel. No lago leste fica 
expressamente proibido o uso dos quiosques, quadras esportivas e equipamentos de 
ginásticas ATI´s, bem como proibido o comércio ambulante no local e adjacências e uso 
de caixas térmicas com bebidas. 

 
Parágrafo único: para o cumprimento do caput do presente 

artigo, o município poderá contratar vigilantes/seguranças para manter a ordem e 
auxiliarem os agentes fiscais neste local.   

 
                                            

Art.10º Os pacientes devidamente examinados por médicos da 
rede pública ou rede privada os quais notificados como positivos ou que apresentarem 
sintomas ou suspeitos de contaminação da COVID-19, obrigatoriamente serão 
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identificados por uma pulseira no ato do atendimento no sistema municipal de saúde ou 
hospital privado de saúde, conforme Lei n.º 459/2021. 
 
                                           

Art.11º A desobediência aos comandos previstos no presente 
decreto sujeitará o infrator à aplicação das seguintes penas sem prejuízo de demais 
sanções civis e administrativas:  

 
I- Penas previstas para crimes elencados nos artigos 268 - 

infração de medida sanitária preventiva, e, artigo 330 - crime de desobediência – ambos 
do Código Penal;  

II- Penalidades do artigo 55 da Lei Estadual nº 13.331/2001, 
que “dispõe sobre a organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos 
serviços de saúde no Estado do Paraná”.  

 
Parágrafo único - Inexistindo penalidade específica para o 

descumprimento das medidas de que trata o presente Decreto, fica estabelecida à multa 
de R$ 100,00 (cem reais) à R$ 10.000,00 (dez mil reais), lançadas proporcionalmente a 
gravidade da situação e capacidade econômica do contribuinte, importando a posterior 
inscrição em dívida ativa em caso de não pagamento.  

 
 
Art.12º Mantidas as determinações que não forem conflitantes 

aos Decretos 935/2020, 937/2020, 941/2020 e 942/2020 e 949/2020, 953/2020 955/2020, 
1059/2020, 1064/2021, 1082/2021, 1094/2021, 1099/2021, 1022/2021, 1132/2021, 
1.140/2021. 

  
 
Art.13º Os casos omissos e as situações especiais como 

eventuais atividades esportivas ou eventos públicos ou particulares serão analisados caso 
a caso e deliberados pelo Departamento Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária 
Municipal.  

 
 
Art.14º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação 

com vigência até o dia 14 de maio, podendo ser prorrogado.  
 
 
 
Paraíso do Norte, em 29 de abril de 2021.  

 
 
 
 
 
 

Carlos Alberto Vizzotto 
Prefeito Municipal 


