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DECRETO N° 1954/20

11/09/2020

SÚMULA Altera dispositivos do Decreto Municipal n°
1765/20, de 14/04/2020, que autoriza o funcionamento e a
abertura ao público do comércio e da prestação de serviço
no Município de Cornélio Procópio e dá outras

providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, com
fundamento no art. 64, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a declaração pela OMS - Organização Mundial da Saúde
de "Estado de Pandemia" quanto ao novo coronavirus (COVID 19);

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n° 188 de 3 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO que nas últimas semanas epidemiológicas houve
expressiva redução no número de casos semanais estabilizando em situação muito mais
confortável que nas semanas anteriroes ao surto;

DECRETA;

Art. 1°- A alínea "a" do art. 3®, do Decreto Municipal n° 1765/20 passa a
vigorar com a seguinte redação^

a) De segunda-feira a sexta-feira, com abertura as OShOO (oito
horas) efechamento as IShOO (dezoito horas);

' Art. 3" Os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço ficam temporariamente limitados
ao exercício das atividades em horário reduzido, a saber:

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000

CNPJ N° 76.331.941/0001-70

Site: http://www,corn8lioprocopio.pr,gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnELlOiDlPROCOPIO
PREFEITURA

Art. 2°- O inciso I do § 7® do art. 3®, do Decreto Municipal n° 1765/20
passa a vigorar com a seguinte redação^:

l-Funcionarão das 07h00 (sete horas) às 20h00 (vinte horas), de

segunda a sábado, e das 07h00 às 13h00 aos domingos e feriados,
enquanto que as lojas de conveniência, inclusive as dos postos de
gasolina, e as distribuidoras de bebidas, das 07h00 às 20h00, todos os
dias, de segunda-feira a segunda-feira.

Art. 3®- O inciso I do § 5® do art. 3®, do Decreto Municipal n® 1765/20
passa vigorar com a seguinte redação^

/- de segunda-feira a sábado, com abertura as OóhOO (seis horas) e
fechamento as 21h00 (vinte e uma horas);

Art. 4®. Este decr^ ihv^vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinen embrode2020.

Prereitd

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

^ § 7°- Os supermercados, mercados, mercearias, distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência, incluindo as instaladas em
Postos de combustíveis, terão as seguintes regras e horário de funcionamento:
' § 5°- Os salões de beleza, cabeleireiros e barbearias terão horário de funcionamento temporário e atenderão obrigatoriamente as
seguintes regras:
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