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DECRETO Nº 716/20, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 

 
Dispõe sobre retorno gradual das atividades 
suspensas ou restritas por meio dos 
Decretos Municipais publicados para o 
enfrentamento da emergência em saúde 
pública decorrente do COVID-19. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO 

DO PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica do 
Município de Arapongas,  

CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO o previsto no Decreto Federal nº. 10.282/2020, Decreto Estadual 
nº. 4.317/2020, que recomendam as medidas de distanciamento social; 

CONSIDERANDO a decisão liminar proferida na Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº. 672, pelo Supremo Tribunal Federal que reafirma a competência 
concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar sobre a matéria;   

CONSIDERANDO a decisão liminar proferida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº. 6.341, pelo Supremo Tribunal Federal que também reafirma a competência 
concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar sobre a matéria; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal a execução de 
políticas públicas relacionadas à saúde, entre outras, tratando-se de atos de gestão e mérito 
administrativo, balizado pelos critérios de oportunidade e conveniência (discricionariedade) 
fundamentados, conforme, por exemplo, decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
(TJPR, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n° 0015598-75.2020.8.16.0000, Relatora 
Desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 03 de abril de 2020); 

CONSIDERANDO houve considerável redução da transmissibilidade e de novos 
casos de infecção, inclusive com manutenção da queda; 

CONSIDERANDO que as regras relacionadas à esta matéria poderão ser alteradas 
a qualquer tempo, mediante análise técnica; 

  
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica alterado o inciso I do artigo 12, do Decreto Municipal nº. 208/20, de 

10 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:  
 

“I – lotação máxima de 50% da capacidade do local definida no alvará de 
funcionamento”; 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando mantidas 

as demais disposições do Decreto citado no artigo anterior. 
 

Arapongas, 28 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 


