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DECRETO Nº 391/2021 

09/07/21 
 

SÚMULA: Dispõe sobre autorização de música  ao  vivo  

em bares  e  restaurantes  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, XII, da Lei Orgânica Municipal, e,  
 

 

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, 7122/21, 71145/21, 7194/21 e 7.230/21, 7.506/21; 7.672/21, 7716/21 e 8042/21,  

 
 

DECRETA: 
 
 

Art.  1º- Ficam  autorizadas  as  atividades  musicais  (música  ao  vivo)  em  

bares  e restaurantes,  observadas  as  regras  sanitárias  e  de  distanciamento  social  recomendadas 

pela  OMS  e  pelos  protocolos  já  publicados  pela  Secretaria  de  Saúde  do  Município,  bem 
como:  

 

I –  Uso  obrigatório  de  máscaras  para  todos  os  músicos,  exceto  o(a)  cantor(a)  

e músicos  que  usem  instrumentos  de  sopro,  que  poderão  ficar  sem  máscaras  apenas durante  
a  apresentação;  

 

II  –  Distanciamento  de  1,5m  entre  os músicos;  
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III  –  Higienização  e  desinfecção  dos  instrumentos  e  superfícies  do  palco  

ou  local onde  os  músicos  forem  se  apresentar.  

 
IV –  Disponibilização  de  álcool em  gel para  os músicos;  

 

V –  Distanciamento  mínimo  de  3m  entre  o  local  de  apresentação  e  as  

mesas  dos consumidores;  
 

VI –  Manter barreira  física  (fita,  faixa  ou  similar)  na  frente  do  local da  

apresentação;  
 

§ 1º-  Fica  proibido  o  contato  físico  entre  músicos  e  consumidores. 
 

§ 2º-  Fica  proibido  o  uso  de  espaço  para  dança  e  aglomeração  de  pessoas.  
 

§ 3º-  Ficam  proibidas  as  atividades  musicais  em  espaços  fechados  sem  

ventilação natural.  
 

Art.  2º- Os  bares  e  restaurantes  que  pretenderem  dispor  de  atividade  musical  

ao  vivo para  os  seus  clientes  deverão  solicitar  autorização  para  utilização  de  som,  junto  à  

Secretaria  Municipal de Saúde,  mediante  assinatura  de  Termo  de  Compromisso  e  
Responsabilidade  (Anexo  I).    

 

Art. 3º- O  descumprimento  das  regras  aqui  impostas  dará  ensejo  à  cobrança  
de multa  no  valor de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais).      

. 

Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
 

 

Gabinete do Prefeito, 09 de julho de 2021. 
 

 

 

Amin José Hannouche 
Prefeito 

 

 

Claudio Trombini Bernardo 
Procurador Geral do Município 
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ANEXO I 
 

 

FORMULÁRIO PARA PERMISSÃO DE  MÚSICA  AO VIVO  EM BARES E  

RESTAURANTES 
 

 
 

1- Dados  do estabelecimento  comercial:  

Nome:_________________________________________________________________ 
CNPJ:  ________________________________________________________________   

Telefone:______________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2–  Dados  do responsável  legal:  

Nome:_________________________________________________________________ 
CPF:  _________________________________________________________________  

Telefone:_____________________________________________________________ 

Estado Civil:_______________________________________________________  

Profissão:_________________________________________________________ 

Endereço residência:____________________________________________________ 
 

 
 

 

TERMO  DECOMPROMISSO  E  RESPONSABILIDADE: 
 

O estabelecimento  comercial e seu  responsável  legal  acima  qualificados,  mediante 

o  preenchimento  deste  formulário,  ficam  NOTIFICADOS  quanto à observância 

das  regras impostas  pelo  Decreto  Municipal  n. 391/21,  referente  às  normas  

relacionadas  às medidas  de  segurança  sanitárias,  uso  de  máscaras,  isolamento  

social  e  demais restrições  previstas  para  utilização  de  música  ao  vivo.  Ficando,  
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desde  já,  ciente, que  em  caso  de  desobediência,  será  imposta  multa  no  valor  

de  R$  5.000,00  (cinco mil  reais),  vinculado  ao  CNPJ  do  estabelecimento  

comercial  e  a  interdição  do mesmo pelo período  de  90  (noventa) dias. Cornélio 

Procópio, 09 de julho de 2021. 
 

 

_______________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL  DO  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL 
 

 

 

______________________________________________ 

AGENTE  PÚBLICO 
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