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DECRETO Nº 369/2021 

 
Súmula: Estabelece restrições visando o 
distanciamento social como medida de 
prevenção ao contágio pelo COVID – 19 em 
virtude da situação de emergência em saúde 
pública decretada nos termos do Decreto nº 
305/2020, e dá outras providências. 

 
JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, I, XXIX e XXX da Lei Orgânica do 
Município, na forma da Lei: 

 
Considerando que a organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de Março de 

2020 declarou pandemia do novo coronavírus – COVID-19; 
 
Considerando a Lei federal nº 13.979/2020 dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus; 

 
Considerando o Decreto estadual nº 4.230/2020 que dispõe, no âmbito estadual, 

das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus; 

 
Considerando a Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde que declara 

emergência em Saúde Pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus; 

 
Considerando a Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, que estabelece 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus; 

 
Considerando o Decreto estadual nº 4.317/2020, que dispõe sobre as medidas 

para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância decorrente da COVID-19; 
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Considerando que o Decreto municipal nº 305/2020 e alterações posteriores 
declarou situação de emergência em saúde pública no Município de São José da Boa Vista 
e adotou medidas excepcionais e temporárias visando prevenção e combate ao contágio 
pelo Coronavírus; 

 
Considerando o Decreto municipal nº 314/2020 e alterações posteriores  

estabeleceu medidas sanitárias de observância obrigatória pelos setores econômicos na 
prevenção e combate ao contágio pelo CORONAVÍRUS – COVID 19; 

 
Considerando que o Decreto estadual nº 6.294/2020 e suas prorrogações 

posteriores instituiu restrições à circulação de pessoas e vedação à aglomeração de 
pessoas, bem como restrições à comercialização de bebidas alcoolicas como medida de 
combate e proteção ao contágio pelo COVID-19; 

 
Considerando o quadro epidemiológico atual que demonstra uma situação 

crescente no número de contágios e consequente elevação da taxa de ocupação de leitos 
no sistema público de saúde; 

 
Considerando a deliberação do Comitê de Gestão de Crise para enfrentamento ao 

Coronavírus – COVID 19 realizada em 22/02/2021; 
 
Considerando que o Poder Público tem o poder-dever de fazer uso de seu poder 

de polícia para fins de coibir, no interesse da coletividade, da saúde pública e da 
salubridade pública, a atividades, condutas e ações que possam contribuir na 
disseminação do coronavírus; 

 
Considerando a necessidade de adoção de medidas sanitárias visando evitar a 

propagação do contágio pelo novo coronavírus; 
 

DECRETA: 

Art. 1°. Os serviços e atividades considerados não essenciais não podem funcionar 
no período das 18:00 hrs de sexta-feira até as 05:00hrs de segunda feira. 

§ 1º. São considerados não essenciais os bares, lanchonetes, restaurantes, 
distribuidoras de bebidas e conveniências de farmácias e de postos de combustíveis. 
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§ 2º. Aos estabelecimentos não essenciais é permitido o trabalho em regime de 
delivery, drive thru ou take away das 07:00 hrs até as 22:00 hrs diariamente, ficando 
proibida a comercialização e entrega de bebida alcoólicas por meio dessas modalidades 
de trabalho. 

§ 3º. Os estabelecimentos considerados essenciais, tais como mercados e 
padarias, ficam proibidos de comercialização de bebidas alcoólicas no mesmo período 
que trata o caput do presente artigo. 

 Art. 2º. Está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em via pública e espaços 
abertos ao público todos os dias e em qualquer horário. 

Art. 3º. Permanecem válidas as restrições impostas nos termos do Decreto nº 
352/2020. 

Art. 4º. Os infratores estarão sujeitos às multas previstas no Decreto nº 310/2020 
e encaminhamento pela Polícia Militar, sem prejuízo da comunicação ao Ministério 
Público pela prática de crime previsto no artigo 268 do Código Penal. 

 
 Art. 5º. Caberá à Vigilância Sanitária do Município a fiscalização das medidas 
sanitárias aqui determinadas, com requisição de auxílio da força policial quando 
necessário. 
 
 Art. 6º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário, com vigência por 30 (trinta) dias prorrogáveis. 

Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, aos vinte e dois dias do mês 
de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 61º da Emancipação Política do Município. 

 
JOSÉ LÁZARO FERRAZ 

Prefeito do Município 
 

 
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA COSTA 

Secretária Municipal de Saúde 
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