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DECRETO Nº 196/2020 

 

Súmula: Estabelece medidas restritivas em relação 

ao horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços em razão do 

aumento significativo, na última semana, dos casos 

do COVID-19, no Município de Irati-Pr. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

 

Considerando o aumento significativo de casos positivos do 

COVID-19, na última semana, em nosso Município; 

 

Considerando que o momento atual é complexo, merecendo 

um esforço conjunto na gestão e adoção de medidas necessárias aos riscos que a atual 

situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 

de riscos e agravos à saúde de nossa população; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Horário específico de funcionamento do comércio e prestadores de serviços em 

geral entre os dias 08 a 21 de julho de 2020. 

 

Art. 2º - O horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviço em geral, exceto Farmácias e Postos de Combustível, fica assim delimitado: 

a) de segunda a sexta das 08:00h. às 18:00h 

b) Lockdown (fechamento total) aos sábados, domingos e feriados. 

 

Art. 3º - A partir das 18:00h até as 21:00h, de segunda a sexta-feira, os estabelecimentos 

que vendem alimentos preparados ao consumo, como restaurantes, lanchonetes, 

panificadoras e serviços ambulantes de alimentação poderão funcionar apenas para 

entrega em domicílio (delivery) ou retirada no local/balcão (drive thru). 

 

Parágrafo Único: Não será permitido o consumo de alimentos/lanches no local. 

 

Art. 4º - Fica determinada as Instituições Financeiras e Casas Lotéricas a obrigatoriedade 

de manter um colaborador devidamente identificado para auxiliar os usuários, fiscalizar e 

organizar as filas internas e externas, bem como do uso de máscaras. 
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Art. 5º - Ficam mantidas as disposições referentes ao “toque de recolher” após às 

21:00 horas especificado no Decreto nº 122 de 23 de março de 2020. 

 

Art. 6º - Ficam suspensas todas as atividades religiosas (celebrações, cultos, missas e 

outros eventos) com a presença de fiéis. 

 

Art. 7º - Ficam interditados os Parques, Praças, Ginásios e Quadras Públicas de 

Esportes (uso de fitas amarela/preta), com a devida fiscalização da Guarda Municipal e 

Polícia Militar. 

 

Art. 8º - As atividades fiscalizatórias deverão ser intensificadas pelos órgãos 

competentes, especialmente pela Vigilância Sanitária e Guarda Municipal. 

 

§ 1º Qualquer tentativa de obstruir ou burlar a atividade de fiscalização ou deixar de 

atender às determinações do Poder Público, fará com que o responsável incorra nas 

penas da legislação criminal em vigor, estabelecidas no Código Penal Brasileiro, ficando 

o servidor público autorizado a requisitar o concurso da força policial, se necessário. 

 

§ 2º - O descumprimento das determinações estabelecidas no presente Decreto, além da 

responsabilização criminal prevista no parágrafo anterior, importará em responsabilidade 

civil e administrativa e acarretará à pessoa física ou jurídica infringentes a aplicação 

direta da penalidade de multa. 

 

a) para pessoa física, no importe de 02 (duas) URM – Unidade de Referência 

Municipal; 

b) para pessoa jurídica, no importe de 20 (vinte) URM – Unidade de Referência 

Municipal. 

 

§ 3º - A reiteração da infração, sem prejuízo da interdição cautelar do estabelecimento, 

acarretará na suspensão provisória da licença de funcionamento por 30 (trinta) dias. 

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor às 00h (zero hora) do dia 08 de julho de 2020. 

 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

   

Gabinete do Prefeito Municipal de Irati, 06 de julho de 2020. 

 

 
 

JORGE DAVID DERBLI PINTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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