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DECRETO Nº 028/2021
Data: 09 de março de 2021

SÚMULA:
Determina
medidas
restritivas de caráter obrigatório,
visando
o
enfrentamento
da
emergência
de
saúde
pública
decorrente da pandemia da COVID-19:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES, ESTADO DO
PARANÁ, RAFAEL BRITO DO PRADO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E;
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;
CONSIDERANDO que o índice de taxa de reprodução do vírus
se encontra acima da média para a capacidade de leitos de
UTI exclusivos para COVI D-19;
CONSIDERANDO que a expansão de leitos de UTI exclusivos
para COVID-19 já se encontra em seu último estágio,
havendo falta de recursos humanos, insumos e equipamentos
no atual panorama;
CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta de toda
sociedade para o enfrentamento da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a iminência do colapso na rede pública e
privada de saúde no Estado do Paraná, ante o aumento do
número
de
contaminados
que
demandam
intervenção
hospitalar;
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Art. 1º. Institui no período das 20h00m às 05h00m,
diariamente, restrição provisória de circulação em
espaços e vias públicas.
§ 1º. A medida prevista no caput deste artigo terá
vigência a partir das 20h00m do dia 10 de março de 2021,
até 05h00m do dia 17 de março de 2021.
§ 2º. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a
circulação de pessoas e veículos em razão de serviços e
atividades essenciais, sendo entendidos como tais todos
aqueles definidos no art. 5º do Decreto Estadual nº
6.983, de 26 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Fica proibida a comercialização e o consumo
de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou
coletivo no período das 20h00m às 05h00m, diariamente,
estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos
comerciais.
Parágrafo único. A medida prevista no caput deste
artigo terá vigência a partir das 20h00m do dia 10 de
março de 2021 até 05h00m do dia 17 de março de 2021.
Art. 3º. Prorroga até 05h00m do dia 17 de março de
2021 a vigência do rol de serviços e atividades
essenciais previstos no Decreto nº 018, de 26 de
fevereiro de 2021.
Art. 4º. Determina, durante o final de semana
compreendido pelos dias 13 e 14 de março de 2021, a
suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não
essenciais em todo o território municipal, como medida
obrigatória de enfrentamento de emergência de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID-19.
Art. 5º. Suspende, a partir de 05h00m do dia 10 de
março de 2021 até 05h00m do dia 17 de março de 2021, o
funcionamento dos seguintes serviços e atividades:
I - estabelecimentos destinados ao entretenimento ou
a eventos culturais, tais como casas de shows, circos,
teatros, cinemas, museus e atividades correlatas;
II - estabelecimentos destinados a eventos sociais e
atividades correlatas em espaços fechados, tais como
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casas de festas, de eventos
parques infantis e temáticos;

ou

recepções,

bem

como

III
estabelecimentos
destinados
a
mostras
comerciais,
feiras
de
varejo,
eventos
técnicos,
congressos, convenções, entre outros eventos de interesse
profissional, técnico e/ou científico;
IV – casas noturnas e atividades correlatas;
V - reuniões com aglomeração de pessoas, incluindo
eventos, comemorações, assembléias, confraternizações,
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso
publico, localizados em bens públicos ou privados;
VI – todas as atividades de clubes esportivos e
associações recreativas, públicas e privadas, inclusives
bares e lanchonetes localizados no interior destes
estabelecimentos.
Art. 6º. Os seguintes serviços e atividades deverão
funcionar, a partir do dia 10 de março de 2021 até o dia
17 de março de 2021, com restrição de horário, modalidade
de atendimento e/ou regras de ocupação de capacidade:
I – academias de ginastica para práticas esportivas
individuais e/ou coletivas: das 06h00m às 20h00m, de
segunda a sexta-feira, com limitação de 30% de ocupação;
II - restaurantes, bares e lanchonetes: das 10h00m
às 20h00m, de segunda a sexta-feira, com limitação da
capacidade em 50%, permitindo-se o funcionamento durante
horário diverso apenas por meio da modalidade de entrega;
a) durante os finais de semana fica vedado o consumo
no local, permitindo-se o funcionamento apenas por meio
das modalidades de entrega.
III - atividades religiosas de qualquer natureza:
ocupação máxima de 15%(quinze por cento), garantido o
afastamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre
as pessoas, em todas as direções, bem como demais
determinações
da
Resolução
221/2021,
emitida
pela
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, e do Ministério da
Saúde;
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IV - demais atividades e servigos essenciais, como
supermercados, farmácias e clínicas médicas: sem qualquer
limitagâo de horário, durante todos os dias da semana,
inclusive aos finais de semana.
Art. 7º. Ficam suspensas, por prazo indeterminado,
as aulas presenciais em escolas públicas municipais, sem
prejuízo de atividades remotas/on-line.
Art. 8º. Os agentes de fiscalização municipal e das
diversas secretarias do município, em conjunto com os
demais órgãos de segurança, deverão atuar no sentido de,
quando possível, intensificar a fiscalização para o
efetivo cumprimento das normas estabelecidas no presente
Decreto.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de 10
de março de 2021, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES-PARANÁ,
AOS NOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

RAFAEL BRITO DO PRADO
Prefeito Municipal
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