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DECRETO MUNICIPAL Nº 849/2020 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TIBAGI. 

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pela 

COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

em fevereiro de 2020, e o Plano de Contingência Municipal para Infecção 

Humana pela COVID-19, editado pela Secretaria Municipal de Saúde; 

Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das 

especificidades locais do cenário epidemiológico da COVID-19, da capacidade 

de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos dos 

territórios, da importância de coordenação administrativa regional no âmbito de 

saúde pública e da pertinência ou não da adoção de determinadas medidas; 

Considerando que o índice de taxa de reprodução do vírus se encontra em 

crescimento em nossa regional de saúde; 

Considerando que 389 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado 

pela COVID-19, o que representa 97,5% do total de municípios; 

Considerando o início do inverno caracterizado por aumento de umidade e baixas 

temperaturas, causadores do aumento sazonal da circulação de vírus respiratórios; 

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 as "Projeções COVID-19", de 24 de junho de 2020, do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), que demonstram 

a gravidade da situação da pandemia no Paraná 

O Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições conferidas pelos 

artigos 66, VI, da Lei Orgânica de Tibagi,  

DECRETA: 

Art.1º Ficam estabelecidas novas medidas de enfrentamento ao Covid-19 no 

âmbito do Município de Tibagi, com vigência a partir das 00:00 horas do dia 

18/07/2020 até às 06:00 horas do dia 03/08/2020, nos termos previstos neste 

Decreto. 

Art.2º O funcionamento do comércio em geral, ressalvadas as exceções previstas 

expressamente neste Decreto, durante o prazo definido no artigo 1º, fica 
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autorizado somente até às 17 (dezessete) horas, com a manutenção de todas as 

medidas sanitárias vigentes. 

Art.3º. Os mercados, mercearias, padarias e farmácias, ficam autorizados a 

funcionar até 19 (dezenove) horas, com a manutenção de todas as medidas 

sanitárias vigentes. 

Art.4º. Os restaurantes e lanchonetes, ficam autorizados a funcionar até 21 (vinte e 

uma) horas, com a manutenção de todas as medidas sanitárias vigentes. 

§1º. Após o horário fixado neste artigo, os serviços de restaurantes e lanchonetes 

poderão atender apenas por meio de entrega de produtos em domicílio (delivery) 

ou retirada em balcão. 

Art.5º. O funcionamento dos postos de combustíveis e das farmácias em regime de 

plantão não estão sujeitas à limitação de horário prevista neste Decreto. 

Parágrafo único. Após às 19 (dezenove) horas os postos de combustíveis não 

poderão comercializar bebidas alcoólicas. 

Art.6º Fica proibido o funcionamento de bares pelo período determinado no artigo 

1º. 

Parágrafo único. O descumprimento ao determinado neste artigo sujeitará o 

estabelecimento à sua interdição pelo período de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das 

demais cominações legais a que estará sujeito, em especial as previstas no Código 

Penal Brasileiro. 

Art.7º Nos dias 25 e 26 de julho de 2020 e nos dias 01 e 02 de agosto de 2020, ficam 

suspensas todas as atividades comerciais e de prestação de serviços.  

§1º Nos dias definidos neste artigo, fica permitido tão somente o funcionamento de 

farmácias, postos de combustível, comércio e distribuição de gás na modalidade 

delivery e estabelecimentos de saúde de atendimento de urgência e emergência. 

§2º Nos casos dos postos de combustíveis, fica vedada a abertura das lojas de 

conveniência, devendo os mesmos providenciar as adaptações necessárias, 

limitando-se apenas ao comércio e abastecimento de combustíveis. 

§3º A proibição mencionada no caput deste artigo, estende-se a templos 

religiosos, clubes e associações. 

§4º A vedação mencionada no caput deste artigo, não estende-se às 

modalidades de delivery (entrega em domicílio) e retirada no balcão dos serviços 

de fornecimento de gêneros alimentícios. 

Art.8º Fica terminantemente proibida a permanência de pessoas nos parques, 

praças públicas municipais, ruas e logradouros, objetivando evitar contatos e 
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aglomerações, no período das 23:00 (vinte e três) horas às 06:00 (seis) horas, 

durante o prazo previsto no artigo 1º. 

§1º. A circulação ou deslocamento de pessoas em situações justificáveis e de 

necessidade poderão ser avaliadas pelos agentes de fiscalização para fins de 

enquadramento na infração descrita neste artigo. 

§2º. O descumprimento do determinado neste artigo poderá culminar ao infrator 

multa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem prejuízo das demais 

cominações legais a que estará sujeito, em especial as previstas no Código Penal 

Brasileiro. 

Art.9º Proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos parques, praças públicas 

municipais, ruas e logradouros, independentemente do horário, durante o prazo 

previsto no artigo 1º. 

Parágrafo único. O descumprimento do determinado neste artigo poderá culminar 

ao infrator multa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem prejuízo das 

cominações legais a que estará sujeito, em especial as previstas no Código Penal 

Brasileiro. 

Art10º Fica estipulada a penalidade de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

para quem for identificado como responsável pela realização de festa ou evento 

particular, independentemente do número de pessoas ou se forem abertas ao 

público ou não.  

§1º. Fica sujeito à mesma penalidade o proprietário do imóvel onde se constatar a 

realização da festa ou evento referido neste artigo. 

§2º. A aplicação da penalidade prevista neste artigo não isenta o responsável das 

demais cominações legais a que estará sujeito, em especial as previstas no Código 

Penal Brasileiro. 

Art.11º Suspende o funcionamento dos equipamentos públicos instalados nos 

parques, praças, passeios e demais áreas de atividades coletivas ao ar livre. 

Art.12º Os estabelecimentos comerciais localizados às margens de rodovias e 

considerados essenciais pelo Decreto Estadual 4317/2020, não estão sujeitos às 

limitações dispostas neste Decreto. 

Art.13º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser 

prorrogado em razão do cenário epidemiológico da COVID-19, cabendo à 

Secretaria Municipal de Saúde reavaliar periodicamente a retomada dos serviços 

a qualquer tempo à luz de critérios técnicos e científicos. 

Tibagi, 15 de julho de 2020. 

RILDO EMANOEL LEONARDI 

Prefeito Municipal de Tibagi 


