
 
 

DECRETO N.º 2.157, DE 14 DE ABRIL DE 2021 
                                                

Dispõe sobre as novas medidas de observância 

obrigatória em razão da pandemia COVID-19 e dá 

outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, IDALIR JOÃO ZANELLA, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da legislação vigente, e  

 

CONSIDERANDO a necessidade de análise permanente de reavaliação das 

especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de 

atenção básica; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 7.020, de 05 de março de 2021, 

alterado pelo Decreto Estadual nº 7.320, de 13 de abril de 2021; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam acolhidas no âmbito do Município de Renascença as determinações 

constantes do Decreto Estadual nº 7.020, de 05 de março de 2021, alterado pelo Decreto 

Estadual nº  7.320, de 13 de abril de 2021,  para fins de:  

I – restringir provisoriamente a circulação em espaços e vias públicas, diariamente, no 

período das 23h às 5h, com exceção das pessoas e veículos em razão de serviços e atividades 

essenciais definidos no art. 5º do Decreto Estadual nº 6.983, de 2021; 

II – proibir a comercialização e consumo de bebidas alcóolicas em espaços de uso público 

e coletivo no período das 20h às 5h, diariamente, ressalvado o consumo presencial em 

restaurantes, até as 23h;  

III – suspender o funcionamento aos domingos das atividades e serviços não essenciais. 

 

Art. 2º Ficam suspensas, nos termos do artigo 7º do Decreto Estadual nº 7.020/2021, o 

funcionamento dos seguintes serviços e atividades: 

I – estabelecimentos destinados ao entretenimento ou eventos culturais, tais como casas de 

shows, circos, teatros, cinemas, museus e atividades correlatas; 

II – estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas em espaços 

fechados, tais como casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques infantis e 

temáticos; 

III- estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de varejo, eventos técnicos, 

congressos, convenções, entre outros eventos de interesse profissional, técnico ou científico; 

IV – casas noturnas e atividades correlatas; 

V – reuniões com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, comemorações, 

assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaço de uso público, 

localizados em bens públicos ou privados.  

 

Art. 3° Os seguintes serviços e atividades deverão funcionar com restrição de horário, 

modalidade de atendimento e/ou regras de ocupação e capacidade: 

I – academias de ginástica para práticas esportivas individuais e/ou coletivas: das 6:00 às 

22:00 horas, de segunda a sábado, com limitação de 30% de ocupação; 



 
 

II – os restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, poderão atender com consumo no 

local das 06:00 às 23:00 horas, de segunda a sábado, com limitação de 50% da capacidade; 

III -  todos os demais serviços e atividades não essenciais, assim considerados aqueles 

constantes no artigo 5º, do Decreto Estadual nº 6.983/2021 poderão funcionar de segunda à 

sábado, das 06:00 às 22:00 horas, respeitado o Alvará de Funcionamento do estabelecimento; 

§ 1º As atividades e serviços essenciais poderão funcionar sem restrição de horário e em 

todos os dias da semana; 

§ 2º Fica permitido o funcionamento na modalidade de entrega 24 horas, inclusive aos 

domingos; 

§ 3º Os restaurantes e congêneres localizados nas rodovias poderão atender os motoristas 

profissionais para consumo no local sem restrição de horário. 

§ 4º Todas as atividades e serviços essenciais e não essenciais deverão observar 

rigorosamente as medidas preventivas de contágio estabelecidas no Decreto Municipal nº 

2.043/2020. 

 

Art. 4° As instituições religiosas de qualquer natureza deverão observar o que dispõe a 

Resolução SESA nº 221, de 26 de fevereiro de 2021. 

 

Art. 5º O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o 

auxílio das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, sem prejuízo 

da imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento, conforme previsto no Decreto 

Municipal nº 2.043/2020. 

 

Art. 6º Permanecem em vigência todas as medidas estabelecidas no Decreto Municipal 

nº 2.043/2020, que não forem contrárias a este Decreto. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor no dia de sua publicação, com prazo de vigência 

limitado ao do Decreto Estadual nº 7.320, de 13 de abril de 2021. 

 

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, o Decreto  

Municipal nº 2.146, de 09 de março de 2021. 

 

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos quatorze dias 

do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. 

 

 

Idalir João Zanella 

 Prefeito 
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