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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
 
 

DECRETO Nº 155/21, DE 10 DE MARÇO DE 2021 
 

 

Dispõe sobre a adoção de medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus – COVID-19 e dá outras 
providências. 

 

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 disposições dos Decretos Municipais que tratam das medidas de 

enfretamento ao COVID-19; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde 

e da Secretaria Municipal de Saúde, recomendando o distanciamento social como principal fator de 

contribuição para evitar-se a contaminação; 

 

CONSIDERANDO que a capacidade hospitalar, sobretudo de UTI, encontra-se no limite; 

 

CONSIDERANDO o contido no Decreto Estadual nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021 e 

Decreto Estadual nº. 7020, de 05 de março de 2021, que aplica diversas medidas restritivas;  
 

 

DECRETA: 
 

 

Art. 1º. Diante de sua natureza obrigatória, fica ratificado, no âmbito do Município de 

Arapongas, o Decreto Estadual nº. 7020, de 05 de março de 2021, observadas as regras 

complementares deste Decreto. 

 

Art. 2º. Nos termos do art. 5º, do Decreto Estadual nº. 7020, de 05 de março de 2021, 

no final de semana compreendido pelos dias 13 e 14 de março de 2021, fica autorizado o 

funcionamento exclusivamente de estabelecimentos que possuam como atividade preponderante a 

venda de alimentos (in natura ou preparados), farmácias e atividades médicas-hospitalares, inclusive 

veterinária, bem como fornecimento de combustíveis, sendo vedada todas as outras atividades que 

demandem atendimento ao público, observando-se, ainda: 

I – É terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica nos locais de que trata o 

caput; 

II – Os supermercados, mercados e afins, deverão observar as regras já definidas nos 

Decretos anteriores e, ainda, proibir a entrada contínua de mais de um membro da mesma família, 

bem como a entrada de crianças; 

III – Os restaurantes deverão, ainda, observar as regras definidas no art. 10º do Decreto 

Municipal nº. 208, de 10 de abril de 2020, e alterações posteriores. 
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Parágrafo único. A fim de conceder tratamento isonômico, as atividades comerciais não 

descritas no caput, ainda que constem como essenciais em Decreto Estadual ou Federal, ficam 

suspensas no período indicado. 

 

Art. 3º. Ficam permitidas as modalidades de delivery e retirada no local, 

independentemente do ramo de atividade e horário. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as 

disposições do Decreto Estadual nº. 7020, de 05 de março de 2021, e dos Decretos Municipais 

anteriores, no que couber. 
 

Arapongas, 10 de março de 2021. 

 

 

 

 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 


