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DECRETO Nº 259/2021 
17/03/21 

 
SÚMULA: Prorroga a vigência do Decreto 
Municipal nº 250/21 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 nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO a confirmação de inúmeros casos de pessoas infectadas 

pela COVID 19 no Estado do Paraná; 
 
CONSIDERANDO o alarmante número de óbitos ocorridos no Município de 

Cornélio Procópio e o colapso no sistema de saúde; 
 
CONSIDERANDO os níveis de proliferação e de letalidade do COVID 19 e 

a responsabilidade individual e comunitária em prol da redução da velocidade da propagação 
da doença junto à sociedade como um todo; 

 
CONSIDERANDO que a proliferação da COVID 19 se dá com maior 

intensidade na aglomeração de pessoas e nos ambientes fechados, tais como escolas, templos 
religiosos, eventos sociais e culturais, órgãos públicos e outros com igual concentração de 
pessoas; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de se resguardar, ao máximo, a integridade 

física e a saúde da população; 
 
CONSIDERANDO as disposições dos Decretos Estaduais nºs 6983/21,  

7020/21 e 7122/21; 
 
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º- Fica prorrogada, até as 5 horas do dia 1º de abril de 2021, a vigência 
do Decreto Municipal nº 250/21 que dispõe sobre o funcionamento das atividades comerciais e 
da prestação de serviço no Município de Cornélio Procópio. 
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Art. 15- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2021. 
 

 
 

Amin José Hannouche 
Prefeito 

 
 

Claudio Trombini Bernardo 
Procurador Geral do Município 
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