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ORIENTAÇÕES PARA A INDÚSTRIA: 
DECRETOS MUNICIPAIS
SEMANA DE 25 DE ABRIL A 1° DE MAIO DE 2021

ASTORGA
Decreto nº 80 - Dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus.
Vigência
De 30/04 até 06/05 (art. 4).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Mantém as previsões do Decreto n° 76 de 2021.

ALMIRANTE TAMANDARÉ
Decreto nº 50 - 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 56 - Prorroga a vigência do Decreto 050/2021, de 14 de abril de 2021, 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).
Decreto nº 57 - Prorroga a vigência do Decreto 050/2021, de 14 de abril de 2021, 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° 56 - Até 28/04/2021 (art. 1).                                                                               
Decreto n° 57 - De 29/04 até 12/05/2021 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Mantém as previsões do Decreto n° 50 de 2021.

http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/almtamandare-562021[96571].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/almtamandare-502021[96441].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/almtamandare-572021[96626].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/astorga-802021[96634].pdf
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CAMPO MAGRO
Decreto nº 271 - Prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 267 de 2021. 
Vigência
De 22/04 até 29/04/2021 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Mantém as previsões do Decreto n° 267 de 2021.

BALSA NOVA
Decreto nº 59 - Prorroga o Decreto Municipal nº 056, de 15 de abril de 2021 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) no município de Balsa Nova, conforme especifica e dá demais 
providências.
Decreto nº 60 - Prorroga o Decreto Municipal nº 056, de 15 de abril de 2021, e 
alterações posteriores, qual 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) no município de Balsa Nova, conforme 
especifica e dá demais providências.
Vigência
Decreto n° 59 - De 22/04 até 28/04/2021 (art. 1).                                                                
Decreto n° 60 - De 29/04 até 12/05 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Mantém as previsões do Decreto n° 56 de 2021.
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http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-n-271-Campo-Magro[96576].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/balsanova-592021[96572].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/balsanova-602021[96627].pdf
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CONTENDA
Decreto nº 263 - Regulamenta o processo administrativo sancionatório destinado à 
apuração das infrações administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) previsto na Lei Municipal n.º1.891 de 22 
de abril de 2021. 
Vigência
A partir de 28/04 (art. 9).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Não versa sobre restrições.

COLOMBO
Decreto nº 53 - 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 57 - Prorroga o prazo de vigência do Decreto 053 de 2021, 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
De 29/04 até 12/05 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Mantém as previsões do Decreto n° 53 de 2021.

CURITIBA
Decreto nº 760 - Prorroga o prazo previsto no artigo 20 do Decreto Municipal n.º 730, 
de 14 de abril de 2021. 
Vigência
De 23/04 até 28/04 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Mantém as previsões do Decreto n° 730 de 2021.

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00313449.pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/DECRETO-N-263-Contenda[96617].pdf
http://portal.colombo.pr.gov.br/downloads/Decretos2021/053-2021%20COVID-19.pdf
http://portal.colombo.pr.gov.br/downloads/Decretos2021/Decreto-057-28deAbrilde2021.pdf
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SÃO TOMÉ
Decreto nº 263 - Dispõe sobre medidas de enfrentamento ao contágio pelo 
coronavírus - covid-19 a serem adotadas pelo município de São Tomé no período de 
26/04/2021 a 15/05/2021 e dá outras providências.
Vigência
Desde 26/04/2021 até 15/05/2021.
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Sem restrição (vide art. 16). 
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LONDRINA
Decreto nº 474 - Estabelece excepcionalmente a abertura e funcionamento do 
comércio, como estratégia de combate e prevenção à pandemia da COVID19, para o 
Dia das Mães e dá outras providências.
Vigência
Apenas nas datas indicadas nos arts. 1 e 2.
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Não versa sobre restrições.

MARINGÁ
Decreto nº 845 - Fica prorrogado até as 5 horas de 4 de maio de 2021 o Decreto 
Municipal nº 829, de 16 de abril de 2021, com as alterações capituladas abaixo.
Vigência
Prorroga o Decreto n. 829 até 04/05/2021 (art. 1).
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Idêntico ao Decreto n. 829.

http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/DECRETO-N-952-SAO-TOME[96605].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decretos-841e845-2021-Maringa[96604].pdf
http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/Decreto-474-2021-Londrina-1[96635].pdf
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TIJUCAS DO SUL
Decreto nº 3.743 - Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19.
Vigência
Validade de 28/04/2021 a 04/05/2021. 
Posicionamento quanto ao funcionamento da indústria
Sem restrição a Indústria
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http://www.fiepr.org.br/relacoes-governamentais/uploadAddress/DECRETO-N-3743-TIJUCAS-DO-SUL[96636].pdf

