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ORIENTAÇÕES PARA A INDÚSTRIA: 
DECRETOS MUNICIPAIS
PERÍODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2021

ARAUCÁRIA
Decreto nº 35960 - Prorroga a vigência do Decreto nº 35.905, de 19 de abril de 2021 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, em 
decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, para o Município de Araucária.
Vigência
Prorroga até 19/05 o Decreto n° 35905 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Idêntico ao Decreto n° 35.905.

CAMPINA GRANDE DO SUL
Decreto nº 1495 - Decreta horário especial para a data comemorativa de dia das 
mães, para o setor de comércio e serviços do Município de Campina Grande do Sul.
Vigência
A partir de 03/05 (art. 3).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Não versa sobre restrições.

ADRIANÓPOLIS
Decreto nº 28 - Dispõe sobre novas medidas restritivas a atividades e serviços para o 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico 
do Coronavírus (COVID-19) no município de Adrianópolis.
Vigência
De 30/04 até 15/05 (art. 42).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Sem restrição, seguindo as condições de funcionamento dos Arts. 12 e 35.

http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/adrianopolis-282021[96695].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/campinagdedosul-14952021[96699].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/araucaria-359602021[96726].pdf
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CAMPO LARGO
Decreto nº 117 - Dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços para o 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico 
do novo Coronavírus (COVID-19).
Decreto nº 130 - Prorroga o prazo previsto no artigo 17 do Decreto Municipal nº 117, 
de 23 de abril de 2021 e dá outras providências, como forma de enfrentamento de 
Infecção Humana ocasionada pela COVID19, para o Município de Campo Largo e 
adota outras providências.
Decreto nº 140 - Prorroga o prazo previsto no artigo 17 do Decreto Municipal nº 117, 
de 23 de abril de 2021 e dá outras providências, como forma de enfrentamento de 
Infecção Humana ocasionada pela COVID19, para o Município de Campo Largo e 
adota outras providências.
Vigência
Decreto n° 130 - prorroga até 12/05 o Decreto n° 117 (art. 1).                                     
Decreto n° 140 - prorroga até 19/05 o Decreto n° 117 (Art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Decreto n° 130 - idêntico ao Decreto n° 117.                                                                     
Decreto n° 140 - idêntico ao Decreto n° 117.

CAMPO MAGRO
Decreto nº 267 - Dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços para o 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico 
do novo Coronavírus (COVID-19).
Decreto nº 285 - Altera o Decreto Municipal nº 267/2021, na forma que dispõe sobre 
medidas restritivas a atividades e serviços para o enfrentamento da Emergência em 
Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico do novo Coronavírus (COVID-19).
Vigência
Decreto n° 285 - a partir do dia 04/05 (art. 4).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Decreto n° 285 - não altera o Decreto anterior.

http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-n-285-Campo-Magro[96718].pdf
fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-n-267-Campo-Magro[96578].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-n-117-Campo-Largo[96696].pdf
https://campolargo.atende.net/atende.php?rot=54002&aca=737&processo=visualizar&codigo=2029&hash=78342C1538620DE9E651DF94BC1D59C34FD1ACDB
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-n-140-Campo-Largo[96799].pdf
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CIANORTE
Lei nº 5.241 - Institui e autoriza o pagamento de auxílio de reforço à renda destinado 
a famílias em vulnerabilidade em razão da pandemia da COVID-19, no Município de 
Cianorte.
Vigência
A partir de 03/05 (art. 14).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Não versa sobre restrições.

COLOMBO
Decreto nº 053 - Dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços para o 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico 
do novo Coronavírus (COVID-19).
Decreto nº 061 - Prorroga o prazo de vigência do Decreto 053 de maio de 2021.
Vigência
Prorroga até 15/05 o Decreto n. 053 (Art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Idêntico ao Decreto n. 053.

CARAMBEÍ
Decreto nº 092 - Dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento adotadas pelo 
Município de Carambeí/PR ao contingenciamento da Doença Infectocontagiosa 
COVID-19, causada pelo “Novo Coronavírus” e dá outras providências. 
Vigência
De 04/05 à 13/05 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Sem restrição.

http://portal.colombo.pr.gov.br/downloads/Decretos2021/053-2021%20COVID-19.pdf
http://portal.colombo.pr.gov.br/downloads/Decreto-061-12deMaiode2021.pdf.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/LEI-N-5.241-Cianorte[96719].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-n-092-Carambei[96739].pdf


fiepr.org.br

ORIENTAÇÕES PARA A INDÚSTRIA: 
DECRETOS MUNICIPAIS
PERÍODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2021

CURITIBA
Decreto nº 730 - Dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços para o 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico 
do novo Coronavírus (COVID-19) e a situação de Risco Médio de Alerta - Bandeira 
Laranja, conforme Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba. 
Decreto nº 760 - Prorroga o prazo previsto no artigo 20 do Decreto Municipal n.º 730, 
de 14 de abril de 2021. 
Decreto nº 790 - Prorroga o prazo previsto no artigo 20 do Decreto Municipal n.º 730, 
de 14 de abril de 2021 e dá outras providências.
Decreto nº 810 - Altera o parágrafo único do artigo 16 do Decreto Municipal n.º 730, 
de 14 de abril de 2021.
Decreto nº 860 - Dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços para o 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico 
do novo Coronavírus (COVID-19) e a situação de Risco Médio de Alerta - Bandeira 
Laranja, conforme Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba. 
Vigência
Decreto n° 790 - prorroga até 12/05 o Decreto n° 730 (art. 1).                                     
Decreto n° 810 - a partir de 03/05 (art. 3).       
Decreto n° 860 - de 13/05 à 19/05 (art. 20).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Decreto n° 790 - Idêntico ao Decreto n° 730.                                                                       
Decreto n° 810 - não altera o Decreto anterior.       
Decreto n° 860 - sem restrições, conforme Art. 2, §3 (cf. Art. 5, inciso XLIII do Dec. 
470/2020)

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00313063.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00313449.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00313633.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00313918.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00314607.pdf
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TELÊMACO BORBA
Decreto nº 27349 - Altera o Decreto nº 27.211, de 06 de março de 2021, e dá outras 
providências.
Vigência
De 10/03/2021 até 15/05/2021. 
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Sem restrição a Indústria.
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MARINGÁ
Decreto nº 875 - Dispõe sobre medidas de contenção em razão da pandemia de 
covid-19 no município de Maringá.
Vigência
Decreto n° 875 - prorroga até 18/05 o Decreto n° 845 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Decreto n° 875 - Idêntico ao Decreto n° 845.

http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/DECRETO-N.-27349-TELEMACO-BORBA[96701].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-n-875-Maringa[96713].pdf

