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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 21 de dezembro de 2021
Veiculação: 21 de dezembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2270

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 9155/2021
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 a 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 a 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 do Estado do Paraná que normatizam as medidas 
de enfrentamento à pandemia do coronavírus em nosso Esta-
do, os quais serão integralmente cumpridos pelo Município de 
Guarapuava por força Constitucional;

Os Decretos Municipais que normatizam as medidas de en-
frentamento à pandemia do coronavírus em nosso Estado;

O Ofício 011/2021 encaminhado pela Câmara Municipal de 
Guarapuava;

O Parecer Técnico lavrado pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Guarapuava e os dados epidemiológicos divulgados ampla-
mente pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Para-
ná e do Ministério da Saúde.

DECRETA

Art. 1º As atividades religiosas poderão funcionar diariamente, 

enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que res-
peitadas cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 7, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um); 
II – nunca exceder em 100% (cem por cento) a capacidade pre-
vista para o local ou atividade, respeitando a ocupação prevista 
no alvará, licenciamento do Corpo de Bombeiros ou documen-
to oficial equivalente; 
III – a organização do evento deverá adotar práticas para a 
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do 
evento.

Art. 2º Os estabelecimentos destinados ao entretenimento ou 
a eventos culturais coletivos, tais como casas de shows, circos, 
teatros, museus e atividades correlatas, poderão funcionar dia-
riamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde 
que respeitadas cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um); 
II – nunca exceder em 100% (cem por cento) a capacidade pre-
vista para o local ou atividade, respeitando a ocupação prevista 
no alvará, licenciamento do Corpo de Bombeiros ou documen-
to oficial equivalente; 
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante 
a realização do evento; 
IV – a organização do evento deverá adotar práticas para a 
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do 
evento. 
Parágrafo Único. O não atendimento de qualquer um dos Inci-
sos do presente Artigo acarretará o imediato embargo (cance-
lamento) do evento.

Art. 3º Os estabelecimentos destinados a eventos sociais co-
letivos e atividades correlatas em espaços fechados, tais como 
casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques 
infantis e temáticos, salões de festas e churrasqueias de con-
domínios, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar 
o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativa-
mente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um); 
II – nunca exceder em 100% (cem por cento) a capacidade pre-
vista para o local ou atividade, respeitando a ocupação prevista 
no alvará, licenciamento do Corpo de Bombeiros ou documen-
to oficial equivalente; 
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante 
a realização do evento; 
IV - pistas de danças poderão funcionar, desde que em área 
delimitada, sendo obrigatório o uso de máscaras, sendo proi-
bido o consumo de bebidas e alimentos no espaço destinado 
para dançar; 
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V – a organização do evento deverá adotar práticas para a 
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do 
evento. 
Parágrafo Único – O não atendimento de qualquer um dos inci-
sos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cance-
lamento) do evento.

Art. 4º Os estabelecimentos destinados a mostras comerciais, 
feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, 
assembleias, entre outros eventos de interesse profissional, 
técnico e/ou científico, poderão funcionar diariamente, enquan-
to perdurar o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas 
cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um); 
II – nunca exceder em 100% (cem por cento) a capacidade pre-
vista para o local ou atividade, respeitando a ocupação prevista 
no alvará, licenciamento do Corpo de Bombeiros ou documen-
to oficial equivalente; 
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante 
a realização do evento;
IV – a organização do evento deverá adotar práticas para a 
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do 
evento. 
§ 1º Para os fins deste Decreto, eventos de colação de grau 
são tipificados como eventos de interesse profissional e pode-
rão ocorrer desde que respeitadas cumulativamente as seguin-
tes medidas: 
I – nunca exceder em 100% (cem por cento) a capacidade pre-
vista para o local ou atividade, respeitando a ocupação prevista 
no alvará, licenciamento do Corpo de Bombeiros ou documen-
to oficial equivalente; 
II - utilização obrigatória do formato auditório (participantes de-
verão estar acomodados em cadeiras respeitando-se espaça-
mento de 1 metro entre os assentos). 
§ 2º O não atendimento de qualquer um dos incisos do pre-
sente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do 
evento.

Art. 5º Casas noturnas (baladas, salões de bailes e atividades 
correlatas) poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar 
o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativa-
mente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um); 
II – nunca exceder em 100% (cem por cento) a capacidade pre-
vista para o local ou atividade, respeitando a ocupação prevista 
no alvará, licenciamento do Corpo de Bombeiros ou documen-
to oficial equivalente; 
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante 
a realização do evento; 
IV - pistas de danças poderão funcionar, desde que em área 
delimitada, sendo obrigatório o uso de máscaras, sendo proi-
bido o consumo de bebidas e alimentos no espaço destinado 
para dançar; 
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a 
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do 
evento. 
Parágrafo Único – O não atendimento de qualquer um dos inci-
sos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cance-
lamento) do evento.

Art. 6º As reuniões ou encontros particulares (almoços, janta-
res, churrascos e afins) realizados em ambiente residencial, 

poderão ocorrer diariamente, enquanto perdurar o bandeira-
mento amarelo, desde que respeitadas cumulativamente as 
seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);

Art. 7º Os eventos esportivos poderão ocorrer diariamente, 
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, bem como re-
ceber a presença de público, limitando-se cumulativamente às 
seguintes regras: 
I – nunca exceder em 100% (cem por cento) a capacidade pre-
vista para o local ou atividade, respeitando a ocupação prevista 
no alvará, licenciamento do Corpo de Bombeiros ou documen-
to oficial equivalente; 
II – respeitar o distanciamento físico mínimo de 1m (um metro) 
entre os espectadores; 
III – uso obrigatório de máscara pelos espectadores durante 
toda a realização do evento; 
IV – os atletas poderão dispensar o uso da máscara somente 
enquanto estiverem competindo, retornando a obrigatoriedade 
do uso da máscara quando em descanso, quando for substituí-
do, intervalo da partida, intervalo entre as partidas e afins; 
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a não 
ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término das 
partidas/competições.
Parágrafo Único – O não atendimento de qualquer um dos inci-
sos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cance-
lamento) do evento.

Art. 8º As medidas previstas no presente Decreto serão reava-
liadas pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser ratificadas ou 
retificadas, à critério da Equipe Técnica. 

Art. 9º Permanece proibida a distribuição, a comercialização 
ou o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos (pra-
ças, parques e demais equipamentos públicos) ou vias públi-
cas. 

Art. 10 Revogam-se, exclusivamente, as disposições que fo-
rem conflitantes com o presente Decreto, especialmente as 
alterações do Anexo I, sendo que as disposições que não fo-
rem conflitantes ou complementares ao presente Decreto ficam 
ratificadas.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor no horário e dia de sua 
publicação.

Guarapuava, 21 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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