PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito Municipal
DECRETO Nº 386/2021

Altera e Prorroga o Decreto
Municipal nº 380/2021, na Forma
que Dispõe.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO
no uso de suas atribuições legais,

DE

CAMPO MAGRO – ESTADO

DO

PARANÁ,

Considerando que o Município de Campo Magro deve assegurar o
direito à saúde da população, por meio da gestão dos riscos relacionados
às atividades básicas de conservação da vida das pessoas;
Considerando que o Município de Campo Magro por meio da
Secretaria Municipal da Saúde, deve promover ações visando ao controle
de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse da saúde pública;
Considerando o atual cenário de propagação do Novo Coronavírus
(COVID-19),

DECRETA

Art. 1º.: Fica suprimido o inciso II do art. 2º do Decreto Municipal nº
380/2021.
Art. 2º.: O inciso IV do art. 3º do Decreto Municipal nº 380/2021 passa a
ter a seguinte redação:
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“IV - academias de ginástica e demais espaços para práticas esportivas
individuais e coletivas: das 6 às 21 horas, em todos os dias da semana,
vedado o funcionamento de vestiários e consumo de alimentos e
bebidas no local”

Art. 3º.: O inciso IX do art. 3º do Decreto Municipal nº 380/2021 passa a
ter a seguinte redação:
“IX - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades
correlatas, tais como casas de festas, de eventos ou recepções,
incluídas aquelas com serviços de buffet: das 6 às 22 horas, em todos
os dias da semana, com limitação de 25% da capacidade.”

Art. 4º.: O inciso XI do art. 3º do Decreto Municipal nº 380/2021 passa a
ter a seguinte redação:
“XI - para os seguintes estabelecimentos e atividades, das 6 às 21
horas, em todos os dias da semana, sendo autorizado até às 22 horas
na modalidade delivery:
a) comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias,
sacolões, distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues;
b) mercados e supermercados;
c) comércio de produtos e alimentos para animais;
d) feiras livres;
e) parques infantis e temáticos: sendo permitida apenas a utilização de
equipamentos/brinquedos e espaços lúdicos com o distanciamento
mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre os usuários, em todas as
direções, realizada a assepsia após o uso por cada pessoa ou grupo de
pessoas;
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f) pesque-pague, com o distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e
meio) entre os usuários, em todas as direções, e com utilização de
equipamentos próprios dos usuários/clientes.”

Art. 5º.: Fica acrescido o inciso XII no art. 3º do Decreto Municipal nº
380/2021, com a seguinte redação:
“XII – lojas de material de construção: das 6 às 21 horas, de segunda
a sábado, sendo autorizado até às 23 horas na modalidade delivery, e
aos domingos apenas o atendimento na modalidade delivery até às 23
horas.”

Art. 6º.: As demais disposições permanecem inalteradas.
Art. 7º.: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário e prorrogando o Decreto Municipal nº
380/021 até a data de 24 de junho de 2021.
Campo Magro-PR, em 16 de junho de 2021.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL
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