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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 19 de março de 2021
Veiculação: 19 de março de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2062

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS

DECRETO Nº 8602/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que: 

A Saúde é um direito social (art. 6º da CF/1988), e direito de 
todos(as) e dever do Estado, garantido mediante políticas so-
ciais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 
196 da CF/1988);

Constitui direito básico do(a) consumidor(a) a proteção da vida, 
saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos, sujeitando o(a) fornecedor(a) de produtos ou servi-
ços que violar a norma às penalidades previstas na legislação 
consumerista (inciso l, do art. 60 da Lei Federal nº 8.078/1990 
- Código de Defesa do Consumidor);

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário(a) competente para executá-lo 
ou a quem lhe esteja prestando auxílio;

Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário(a) público(a);

O Decreto Legislativo nº 03/2020 da Assembleia Legislativa 
do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no 
Município de Guarapuava;

Os Decretos Estaduais do Paraná nº 6983/2021, 7020/2021 e 
7122/2021 os quais serão integralmente cumpridos pelo Muni-
cípio de Guarapuava por força Constitucional;

Os Decretos Municipais 8543/2021, 8578/2021 e 8588/2021;

Objetivando dar maior clareza aos munícipes de trechos do 
8588/2021;

DECRETA

Art. 1º Altera a redação do inciso I, do Anexo VI – Serviços/
Atividades Tipo 6, do Decreto 8588, de 16 de março de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“I - restaurantes, bares, cafeterias, lanchonetes, sorveterias, 
dentre outros estabelecimentos congêneres;”

Art. 2º Inclui o §3º, ao art. 4º, do Decreto 8588, de 16 de março 
de 2021, com a seguinte redação:

“§3º As panificadoras poderão funcionar diariamente, das 07 
horas às 20 horas, limitando-se a ocupação (colaboradores 
e clientes) em 50% (cinquenta porcento) de sua capacidade 
total, devendo ser respeitado integralmente o protocolo sani-
tário municipal de enfrentamento à pandemia do coronavírus 
(Anexo X)”

Art. 3º Inclui, altera a redação e renumera os §1º, §2º, §3º, §4º 
e §5º, do art. 6º, do Decreto 8588, de 16 de março de 2021, 
que passam a vigorar com as seguintes redações:
“§1º Os serviços e atividades dos estabelecimentos instalados 
em shoppings, centros comerciais, galerias e estabelecimen-
tos congêneres, poderão funcionar de segunda à sexta-feira, 
das 11 (onze) horas às 20 (vinte) horas, limitando-se a ocupa-
ção (colaboradores e clientes) em 50% (cinquenta por cento) 
de sua capacidade total, devendo ser respeitado integralmente 
o protocolo sanitário municipal de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus (Anexo X).
§2º Aos sábados e domingos, os serviços e atividades dos es-
tabelecimentos instalados em shoppings, centros comerciais, 
galerias e estabelecimentos congêneres somente poderão ser 
realizados nas modalidades “delivery” ou “drive-thru”.
§3º Salões de beleza, centros de estética, barbearias e esta-
belecimentos congêneres deverão adotar obrigatoriamente o 
sistema de agendamento para atendimentos, sendo vedada a 
espera de clientes no interior do estabelecimento.
§4º As empresas de lavagem/estética de veículos automotores 
(motocicletas, veículos leves, veículos pesados, ônibus, dentre 
outros) poderão funcionar de segunda à sexta-feira, das 07 
(sete) horas às 17 (dezessete) horas, limitando-se a ocupação 
(colaboradores e clientes) em 50% (cinquenta por cento) de 
sua capacidade total, devendo ser respeitado integralmente o 
protocolo sanitário municipal de enfrentamento à pandemia do 
coronavírus (Anexo X).
§5º Não se aplicam as restrições de dias e horários do pre-
sente artigo às empresas de lavagem/higienização de veículos 
pesados e ônibus, que, em decorrência dos protocolos fitossa-
nitários, necessitem realizar lavagem/higienização dos veícu-
los fora do horário normatizado por este Decreto.”

Art. 4º Inclui, altera a redação e renumera os §1º, §2º, §3º, §4º 
e §5º, do art. 8º, do Decreto 8588, de 16 de março de 2021, 
que passam a vigorar com as seguintes redações:
“§1º Aos sábados e domingos, os serviços e atividades dos 
estabelecimentos do presente artigo somente poderão ser rea-
lizados nas modalidades “delivery”, “drive-thru” ou “take away” 
(balcão). 
§2º As modalidades “drive-thru” ou “take away” (balcão) deve-
rão sempre respeitar o horário de funcionamento das 10 (dez) 
horas às 20 (vinte) horas.
§3º A modalidade “delivery” não possui restrição de dia e horá-
rio para funcionamento.
§4º Os serviços e atividades dos estabelecimentos do presen-
te artigo, localizados à beira de rodovias, ou até 100 (cem) 
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metros da margem da rodovia, e também os instalados em 
rodoviárias, poderão funcionar sem restrição de dias e horá-
rios, limitando-se a ocupação (colaboradores e clientes) em 
50% (cinquenta por cento) de sua capacidade total, devendo 
ser respeitado integralmente o protocolo sanitário municipal de 
enfrentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X).
§5º Os estabelecimentos referidos no parágrafo anterior so-
mente poderão atender aos sábados e domingos nas moda-
lidades “delivery”, “drive-thru” ou “take away” (balcão), ressal-
vado o atendimento de pessoas em trânsito (em viagem) as 
quais poderão ser atendidas no salão, limitando-se a ocupação 
(colaboradores e clientes) em 50% (cinquenta por cento) de 
sua capacidade total, devendo ser respeitado integralmente o 
protocolo sanitário municipal de enfrentamento à pandemia do 
coronavírus (Anexo X).”

Art. 5º Este Decreto entra em vigor no horário e dia de sua 
publicação.

Guarapuava, 19 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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