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DECRETO Nº. 157/2021 

 
Dispõe sobre a alteração do Decreto Municipal nº. 145/2021 de 09 de abril de 2021, 

que complementou o Decreto Municipal nº. 126/2020 que declarou situação de 

emergência no âmbito da saúde pública de Assis Chateaubriand, a dispor sobre 

novas medidas restritivas para o enfrentamento e prevenção ao contágio pelo 

coronavírus – COVID-19. 

VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA, PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE ASSIS CHATEAUBRIAND, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 

100, alínea “o” da Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, de acordo com os princípios da 

prevenção e da precaução, adotar as medidas administrativas para determinar restrições a atividades que possam representar risco 

à saúde pública notadamente em período de mobilização pública visando ao acautelamento para evitar o contágio do vírus; 

 

CONSIDERANDO o artigo 30 do Decreto Municipal nº. 145 de 09 de abril de 

2021; 

 

CONSIDERANDO a votação online ocorrida em data de 14 de abril de 2021 pela 

Comissão de Enfrentamento ao COVID-19 – CEC19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 7320 de 13 de abril de 2021. 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1º Ficam alterados os artigos 19 e 35 do Decreto Municipal nº. 145/2021 que 

passam a vigorar, revogando-se disposições em contrário, com as seguintes redações respectivamente: 

 

a) “Art. 13 Fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em 

espaços de uso público ou coletivo no período das 23h00 às 05h00, diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer 

estabelecimentos comerciais.” 

 

b) “Art. 35 Fica determinado toque de recolher no Município de Assis 

Chateaubriand enquanto perdurar a vigência deste Decreto, das 23h00 até às 05h00 do dia seguinte para confinamento domiciliar 

obrigatório em todo o território municipal, ficando proibida a circulação de pessoas, exceto se previsto neste decreto e quando 

necessário para acesso aos serviços essenciais ou sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência sob pena da sanção 

prevista no inciso primeiro do artigo 25 deste Decreto.” 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO OSVALDO LAGHI”, aos 14 de abril de 2021 

 

 Valter Aparecido Souza Correia                                              João José Guedes 
                     Prefeito                                                          Administrador Geral e Finanças 

                                                             
 

            Fábio Fantin Camilo                          Esmair Raphael Ferraz Martins 
  Secretário Municipal de Saúde              Procurador-geral do Município 
 
 


