
PREFEITURA DE TUNAS DO PARANA
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO N'229 DE 23 DE JUNIIO DE 2021

Dispõe sobre as novas medidas aplicáveis as todas

atividades e serviços enquonÍo durar o enJientamento da

Emergência em Saúde Pública causada pelo novo

Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

MARCO ANTONIO BALDÃO, Prefeito de Tunas do Paraná, no uso das atribuições

legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica em seu artigo 65, inciso VI e pelo

artigo 30, inciso I da Constituição Federal, torna público o seguinte:

I - estabeleçimentos destinados ao entretenimento, tais como casas de shows, e

atiúdades correlatas;

II - estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras, eventos técnicos,

congressos, convenções, eventos esportivos corn público extemo, entrg ouhos eventos

de interesse profissional, técnico e/ou científico;

III - casas noturnas e atividades correlatas;
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fV - reuniões com aglomeração de mais dê 30 pessoas, evertos, comemorações,

assembleias, confratemizações, encootros familiares ou corporativos, em espaços de

uso público, localüados em bens públicos ou privados;

V - circulação de pessoas, no período das 21 às 5 horas, em espaços e vias públicas,

salvo em razào de atividades ou serviços essenciais:

coletivo, diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos

comerciais.

nos incisos

inclusive os

§4" Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás peuia a rcalização de eventos

de massa, assim definidos na Resolução n." 595, de l0 de novembro de 2017, da

Secretaria de Estado da Saúde do Paraniá.

§5" Reconhecido interesse público através de Decreto do Chefe do Poder Execúivo é

possível a realização de Assembléias e Eventos independente da restrição preüsta no

no art.2, inciso fV deste decreto, devendo paÍa tânto, ser respeitado o distanciamento

social, uso de mráscara e álcool em gel.
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individuais e

abertura aos

PaÇo Municipal Cedi{ão Lourenço Bomfim, Rua Eros Ruppel Abdalla, n''129, CEP 83480-000.
Telefone (41 ) 3659-1 1 13, CP 1 1 , Tunâs do Paraná, CNPJ 68.703.834/0001-05.



## PREFEITURA DE TUNAS DO PARANA
ESÍADO DO PARANÁ

coísumo no local coÍdicionado ao agendamento préüo e nas modalidades delivery,

drive thru e retirada em balcão (take away) até às 21 horas;

M - comércio ambulante de alimentos e bebidas: das 6 às 21 horas, em todos os dias

da semana;

horas, em todos

distribuidoras de

b) mercados e supermercados;

c) comércio de produtos e alimentos para animais;

d) feiras liwes;

e) lojas de material de construção.
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§3" Nos

miáxima

deverão ser

I - hotéis;

II - pousadas.

Art 5" O fi.rncionamento

protocolo específico;
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Parágrafo único. Nos parques e praças, hca permitida a prâtica de atividades

individuais ao ar livre, com uso de máscaras, que não envolvam contato fisico entre as

pessoas, observado o distanciamento social.

Art. 6"- O funcionamento dos locais de práticas esportivas coletivas fica condicionado

ao cumprimento de protocolo específico, contbrme determinado pela Secretaria

Municipal da Saúde, sendo proibida a abertura aos domingos.

Art. 7". Todos os estabelecimentos deverão cumprir as orientações, protocolos e

normas da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do

Paraná para cada segmento de atividade, no que se refere à prevenção da contaminação

e propagação do novo Coronavírus (COVID- 19).

públicas e em outros locais.

Art. 90. O retorno gradativo das atividades e os critérios para o seu funcionamento

ficarão condicionados aos indicadores epidemiológicos e assistenciais do Município, e

serão disciplinados por meio de atos normativos específicos.

Àrt. 10o. As restrições previstas neste decreto, no que se Íefere aos horários de

funcionamento, aplicam-se também a:

[ - serviços e alividades drive-in:
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II - atividades produtivas realizadas por meio da internet, correio e televendas, para

estabelecimentos que possuem licenciamento vigente, nestas e/ou em outras formas de

atuação.

Art. 11o. As medidas restritivas previstas neste decreto não poderão afetar o exercício

e o funcionamento dos serviços e atividades essenciais, indispensáveis ao atendimento

das necessidades inadiáveis da comunidade, previstos no Decreto Estadual n.'6.983,

de 26 de fevereiro de 2021, salvo na forma deste decreto.

Parágrafo único. As igrejas e os templos de qualquer culto deverão observar a

Resolução n." 440, de 30 de abril de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná,

que regulamenta a realização das atividades religiosas de qualquer natureza.

Art. 12o. Ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades de ensino pertencentes à

rede pública municipal.

Art. 13o. A fiscalização do cumprimento deste decreto será responsabilidade dos

agentes públicos municipais dotados de poder de polícia administrativa.

§l' Os órgãos e entidades municipais poderão, conforme a necessidade, solicitar a

cooperação da Polícia Militar.

AÉ. 14". Este decreto entrâ em vigor na data de sua publicação e vigorará até o dia 05

dejulho de202l.

Art. 15'. Fica revogado o Decreto Municipal n" 225 de 2021.

i$ 
. § Tunas do Paraná,23dejunho de202l

BALDÃO
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