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DECRETO Nº 078/2021 DE 22 DE JUNHO DE 2021 
 

 
SÚMULA: Dispõe sobre medidas complementares, no 
âmbito das atividades comerciais e demais existentes 
no Município de Cruzeiro do Sul, para combate à 
contaminação pelo COVID-19, e dá outras 
providências. 

 

   
MARCOS CÉSAR SUGIGAN, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal, e, 
 

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou pandemia de COVID-19 em 11/03/2020; 
 

CONSIDERANDO a competência concorrente confirmada pelo 
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341 em 
15/04/2020, que reconhece autonomia aos Estados e Municípios para estabelecer 
políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e classificações dos serviços 
essenciais; 

 

CONSIDERANDO o aumento na curva epidemiológica de 
contaminação pelo COVID-19 no âmbito do Município de Cruzeiro do Sul e nas 
cidades próximas; 

 

CONSIDERANDO a reunião do Comitê de Operações Emergenciais – 
COE, realizada no dia 22 de Junho de 2021 e, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 7.893/2021 de 11 de Junho 
de 2021: 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1º - Fica instituído no período das 20h as 05h, diariamente, a 
restrição provisória de circulação de pessoas em espaços e vias públicas, exceto 
aquelas necessárias para atendimento das atividades emergenciais, de segurança 
pública ou privada e as demais autorizadas por este Decreto. 

 

§ 1º - A medida estipulada no caput deste artigo terá vigência a partir 
das 05h do dia 23 de Junho até as 05h do dia 30 de Junho de 2021. 

 

§ 2º - As atividades deverão ser encerradas, de forma a garantir o 
cumprimento do horário de restrição provisória de circulação de pessoas constante 
neste artigo. 
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Art. 2º - No período compreendido das 05h do dia 23 de Junho às 
05h do dia 30 de Junho de 2021, as atividades comerciais e as demais existentes 
no Município de Cruzeiro do Sul, seguirão as seguintes normativas, conforme segue: 

 

I – SUPERMERCADOS, MERCADOS, MERCEARIAS E AÇOUGUES:  
 

a) Poderão funcionar de Segunda a Sábado das 8h às 19h e aos 
Domingos das 08h às 12h; 
 

b) Fica limitado o atendimento aos clientes em 30% (trinta por cento) 
da capacidade total do estabelecimento, devendo-se 
obrigatoriamente fixar na entrada do estabelecimento, cartaz com a 
quantidade de clientes que poderão entrar no local; 
 

c) Fica obrigatória a distribuição de fichas de controle de acesso na 
entrada do estabelecimento, em quantidade máxima que atenda a 
capacidade de atendimento estipulada na alínea anterior; 
 

d) Fica proibida a entrada de mais do que 1 (uma) pessoa da mesma 
família no estabelecimento; 

 

e) Fica proibido o consumo de qualquer produto alimentício nas áreas 
internas e externas dos estabelecimentos. 

 

II – BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, PESQUEIROS, 
SORVETERIAS E CONGÊNERES: 

 

a) Poderão funcionar de Segunda-Feira a Domingo, das 08h às 22h 
exclusivamente via delivery (entrega na residência) ou retirada 
no local, não sendo permitida a aglomeração de pessoas e o 
consumo na área interna ou externa do estabelecimento, ficando 
sob responsabilidade do proprietário a organização do atendimento 
 

b) Os Restaurantes poderão servir no local até às 20h, limitado o 
atendimento aos clientes em 30% (trinta por cento) da capacidade 
total do estabelecimento, apenas 4 (quatro) pessoas por mesa e 
distanciamento mínimo de 1,5 metros entre elas. 
 

III – PADARIAS E CONFEITARIAS: 
 

a) Atendimento de Segunda a Sábado das 06h às 19h e aos 
Domingos das 06h às 12h via delivery (entrega na residência) ou 
retirada do produto no local; 
 

b) Não é permitida a aglomeração de pessoas e o consumo na área 
interna ou externa do estabelecimento, ficando sob 
responsabilidade do proprietário a organização do atendimento. 

 

IV – COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EM GERAL E DEMAIS 
PRESTADORES DE SERVIÇOS: 

 

a) Atendimento de Segunda-Feira a Sábado das 08h às 19h; 
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b) Fica limitado o atendimento aos clientes em 30% (trinta por cento) 
da capacidade total do estabelecimento, devendo-se 
obrigatoriamente, constar na entrada do estabelecimento, cartaz 
com a quantidade de clientes que poderão entrar no local; 

 

c) As oficinas mecânicas, borracharias, lava-jatos e congêneres 
deverão atender preferencialmente através de agendamento. 

 

V – ATIVIDADES RELIGIOSAS: 
 

a) Ficam permitidas as celebrações religiosas, restrito a 30% (trinta 
por cento) da capacidade de público sentado e respeitando-se o 
horário limite para encerramento às 20h.  

 

VI – POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E LOJA DE CONVENIÊNCIA: 
 

a) Poderão funcionar de segunda a domingo das 06h às 20h, sendo 
expressamente proibido o consumo de quaisquer produtos junto a 
Loja de Conveniência e nas áreas internas e externas do 
estabelecimento. 

 

b) A loja de conveniência poderá funcionar apenas para retirada do 
produto no local, das 06h às 20h. 

 

VII – ATIVIDADES DESPORTIVAS DE RECREAÇÃO, FESTAS 
PÚBLICAS OU PARTICULARES, REUNIÕES, CURSOS PRESENCIAIS E 
SEMELHANTES: 

 

a) Fica suspensa a utilização de espaços públicos ou privados para 
realização de atividades desportivas, recreativas e de lazer, exceto 
exercícios físicos ao ar livre. 
 

b) Fica proibida a realização de eventos públicos ou particulares de 
qualquer natureza, reuniões e cursos presenciais, bem como a 
locação ou cessão de espaços para realização dos mesmos. 

 

Art. 3º - As atividades que porventura não estejam dispostas neste 
Decreto deverão seguir as normativas já estabelecidas no Decreto Municipal nº 
051/2021. 

 

Art. 4º - Os estabelecimentos e atividades contidas neste Decreto 
deverão cumprir todas as medidas de contenção à contaminação pelo COVID-19, 
estipuladas no Decreto Municipal nº 051/2021 e demais legislações vigentes. 

 

Art. 5º - Em caso de descumprimento de qualquer medida deste 
Decreto ficam mantidas as sanções previstas no art. 8º do Decreto Municipal nº 
051/2021, as quais poderão ser estendidas ao responsável pelo 
estabelecimento/atividade (Pessoa Física). 

 

Parágrafo único: As atividades fiscalizatórias serão cumpridas por 
servidores públicos municipais, autoridades Militares, bem como, por outros que 
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sejam contratados por força de enfrentamento ao combate à contaminação pelo 
COVID-19. 

 

Art. 6º - Quaisquer dúvidas oriundas das disposições contidas neste 
Decreto serão dirimidas, em consonância aos Decretos Estaduais, pelo Comitê de 
Operações Emergenciais – COE, ad referendum pelo Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 7º - Fica ratificada a importância e obrigatoriedade do uso de 
máscara de proteção por todas as pessoas que estiverem fora de sua residência, o 
distanciamento social e a disponibilização de álcool gel ou 70% nos 
estabelecimentos comerciais, repartições públicas, e demais atividades, bem como, 
as recomendações sanitárias de forma a coibir a contaminação pelo COVID-19. 

 

Art. 8º - As medidas dispostas neste Decreto serão amplamente 
divulgadas pelos órgãos oficiais (diário oficial, website e redes sociais) e poderão ser 
revistas ou prorrogadas conforme a evolução da curva epidemiológica de 
contaminação pelo COVID-19 (Coronavírus). 

 

Art. 9º - Este decreto entra e vigor na data de sua publicação, 
revogado as disposições em contrário, sendo afixado no quadro próprio de editais da 
Prefeitura Municipal e encaminhado ao órgão de publicação oficial do município de 
Cruzeiro do Sul. 
 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELLE, DE 
CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ, 22 DE JUNHO DE 2021. 

 
 
 
 

Marcos César Sugigan 
                             - PREFEITO MUNICIPAL – 

 

 


