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DECRETO Nº 099/2021 
Data: 07/04/2021 

 

SÚMULA: Prorroga as medidas restritivas dispostas 

Decreto Municipal nº 067/2021, relativas ao enfrentamento 

ao COVID19 e dá outras providências. 

 

 O Prefeito Municipal de Lindoeste, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas pelo Art. 48 Lei Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO que a gravidade da emergência causada pela pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) exige das autoridades municipais a adoção de todas as medidas 

possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema 

Único de Saúde, bem como para a contenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-

19), de forma a atuar em prol da saúde pública;  

 

CONSIDERANDO a situação do quadro atual relacionado ao COVID19 no Município, que 

exige atenção especial da área de saúde e de adoção e/ou manutenção de medidas restritivas; 

 

D E C R E T A 
 

 Art. 1º - Ficam mantidas as medidas restritivas dispostas no Decreto Municipal nº 

067/2021 para todo comércio local, visando contribuir com o enfrentamento e combate à 

transmissão do COVID19 no âmbito do Município de Lindoeste PR. 

 

 Art. 2º - O comércio local cuja atividade não esteja proibida na forma do disposto no Art. 

5º do Decreto nº 067/2021, poderá exercer sua atividade dentro do horário definido no seu 

respectivo “Alvará de Funcionamento”, desde que atendidas as medidas restritivas definidas no 

Art. 3º do Decreto 067/2021, para sua respectiva atividade. 

 

 Art. 3º - – Fica mantido, no período das 23:00 às 5:00 horas, diariamente, a restrição 

provisória de circulação em espaços e vias públicas, salvo em razão dos serviços e atividades 

essenciais, e a proibição da comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de 

uso público ou coletivo, inclusive nos estabelecimentos comerciais, no período da restrição 

definido neste Artigo. 

 

 Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigor pelo período 

em que perdurar a situação de emergência ocasionada pelo COVID19 ou, até que toda população 

de Lindoeste tenha sido efetivamente vacinada. 
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 Art. 5º - Este Decreto poderá sofrer alterações e novas medidas poderão ser definidas, 

dependendo das recomendações técnicas da Saúde Pública Municipal e/ou definidas pelo 

Governo do Estado. 

 

 Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lindoeste Pr, 

em 07 de abril de 2021. 
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