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==================GABINETE DO PREFEITO=================== 
 

DECRETO Nº 042/2021 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIRMOND, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais: 

 

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto 

na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos, bem como que a situação 

demandada impõe o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública; 

 

CONSIDERANDO, que é notório e pacífico o entendimento de que o isolamento social 

é o meio mais eficaz de conter a disseminação da COVID-19, e a contenção da doença é 

a única maneira de evitar o colapso da rede de saúde; 

 

D E C R E T AR: 

 
Art. 1º. Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em qualquer 

estabelecimento comercial (mercados, mercearias, conveniências, bares, distribuidoras 

e outros afins, inclusive em estabelecimentos localizados às margens das rodovias) nos 

limites do Município, independentemente do horário, desde a publicação do presente 

Decreto até o final da vigência do Decreto Estadual nº 6.983/21. 

 

Art. 2º. Fica proibida a realização de eventos sociais (casamentos, 

aniversários, jantares, bodas, formaturas, batizados, festas infantis e outros eventos 

afins), bem como realização de reuniões familiares em sítios e áreas comuns de 

condomínios, não pertencentes ao núcleo familiar residente no local. 

§1º. Ficam proibidos todos os eventos que possuam finalidade de 

confraternização, ressalvados os eventos realizados exclusivamente pelo núcleo 

familiar. 

§2º. Ficam excetuados das restrições contidas neste artigo as reuniões ou 

eventos de extremo interesse público, inclusive aquelas para deliberar sobre medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo 

COVID19. 

 

Art. 3º. Excepcionalmente, no dia 07/03/2021, domingo, os 

estabelecimentos comerciais essenciais poderão manter suas portas abertas, nos termos 

do Decreto Estadual nº 6.983/21, somente até as 12:00 horas. 

§ Único. Os atendimentos de serviços essenciais na modalidade delivery 

poderão funcionar normalmente nessa data. 

 

Art. 4º. Além da penalização no âmbito civil e penal, o descumprimento das 

disposições estabelecidas neste Decreto implicará na tipificação dos infratores, 

sujeitando-os às penalidades de MULTA e, no caso das pessoas jurídicas, cancelamento 
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do Alvará de  Localização e Funcionamento. 

           § Único. As denúncias relativas ao descumprimento das restrições ora 

determinadas poderão ser feitas através do número de telefone 42 9 8403-8243. 

 

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 05 de março 

de 2021. 

 

 

 

 

 

NEIMAR GRANOSKI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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