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                                        DECRETO N.º 1.167 / 2021 

 
Dispõe sobre medidas complementares ao Decreto n.º 
1.162/2021, 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 hospitalar  e reanálise constante da legislação vigente. 
 

 
                                       D E C R E T A: 
 

 
   Art.1º Em complemento ao Decreto n.º 1.162/2021, o qual 

estipulou período da quarentena (lockdown), nos dias 22, 23, 29, 30, de maio de 2021, 
fica determinado horário de funcionamento dos supermercados, mercearias e similares, 
açougues e padarias, como segue: 

 
I- De segunda-feira a sexta-feira funcionamento das 08:00   

horas às 20:00horas, com limitação de 30% de sua 
ocupação. 

 
II-  Ao sábado e domingo, fechados, inclusive para entregas. 
 
III-  Nestes estabelecimentos permitida somente a entrada de   

uma (01) pessoa da família e proibido à entrada de 
crianças abaixo de 12 anos. 

 
 
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 até às 20:00 horas, de segunda-feira a 
sexta-feira aos sábados e domingos fechadas permitido apenas o sistema delivery.  

  
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação 

com vigência até o dia 31 de maio de 2021, revoga-se o Decreto n.º 1.164 de 21/05/2021.  
 
 
Paraíso do Norte, em 24 de maio de 2021.  

 
 

Carlos Alberto Vizzotto 
Prefeito Municipal 
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