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DECRETO Nº. 199/2020 

 

 

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 

158/2020, de 04 de Agosto de 2020. 

 

 

 

ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei 

Orgânica Municipal; e 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 

11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO o requerimento público e notório da classe empresarial e 

trabalhadora, quando a flexibilização das determinações restritivas, para fins de 

manutenção da condição econômica financeira; 

CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 14 de setembro de 2020, a qual 

decidiu em comum acordo, pela flexibilização em alguns termos do Decreto nº 

158/2020 de 04 de agosto de 2020. 

 

 

DECRETA:  

 

Art. 1.º - Fica alterado o caput e revogado o §1º do Art. 6º do Decreto nº 

158/2020, passando a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 6º  - Fica estabelecido o horário de funcionamento das atividades 

não essenciais do comércio, profissionais liberais, prestadores de serviços 

em geral, inclusive as Agropecuárias, Clínicas Veterinárias, Pet Shops, 

Materiais de Construção, sendo das 08h00min às 20h00min, de segunda à 

sexta-feira e das 08h00min às 16h00min aos sábados, permitindo-se aos pets 

shops, salões de beleza, barbearias e “lava-car” o funcionamento até às 

20hs, desde que observados rigorosamente os protocolos e as 

recomendações sanitárias, em consonância com as normativas expedidas 

pela Secretaria de Estado de Saúde – SESA e pelo Ministério da Saúde, para 

prevenção da transmissão e infecção do COVID-19,  no que for compatível.  

§ 1º - (revogado) 

§ 2º - (inalterado) 
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Art. 2.º - Fica alterado o Art. 11 do Decreto nº 158/2020, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 11 – Fica permitido as atividades de academias, clínicas de pilates, 

estética, e outras semelhantes, com horário de funcionamento entre às 6:00h 

às 22h, de segunda a sábado. 

I – (inalterado); 

II – (inalterado); 

III – (inalterado). 

 

Art. 3.º - Fica alterado o caput e adicionado parágrafo único ao Art. 12 do 

Decreto nº 158/2020, passando a vigora com a seguinte redação: 

 

Art. 12 – Fica autorizado o funcionamento dos mercados, 

supermercados, mercearias, sacolões, serviços de carne assada, atacado, 

varejo, padarias, bem como as farmácias, de segunda-feira à domingo, com 

horário de funcionamento limitado das 07hs às 20hs, excetuando-se as 

farmácias de plantão, restando proibido qualquer tipo de aglomeração dentro 

do estabelecimento e arredores. 

Parágrafo único: Os postos de combustíveis, poderão funcionar no 

horário compreendido das 06hs às 22hs, de segunda-feira à domingo, 

restando proibido qualquer tipo de aglomeração dentro do estabelecimento e 

arredores. 

 

Art. 4.º - Fica adicionado Parágrafo Único ao Art. 20 do Decreto nº 

158/2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 20 – (inalterado) 

I – (inalterado)  

II – (inalterado) 

Parágrafo único: Aos clubes, associações e campos sintéticos, fica 

condicionada a possibilidade de reabertura para prática esportiva, de 

segunda à domingo, com horário de funcionamento das 08hs às 22hs, desde 

que os interessados efetuem requerimento e protocolo de medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Pandemia do 

coronavírus (COVID-19), junto ao Paço Municipal, para que, após análise e 

aprovação pela Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Vigilância Sanitária, 

seja deferido ou não. 
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Art. 5.º - Fica permitida a abertura das atividades presenciais da Escola de 

Inglês Achieve Languages, diante da aprovação do protocolo de medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Pandemia do 

coronavírus (COVID-19), apresentado pela instituição para as aulas presenciais de 

idiomas. 

 

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 

EM 15 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

 

ADEMIR JOSÉ GHELLER 

Prefeito Municipal 

 

 


