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SEDE MARINGÁ 

 

Decreto 559/2021, de 15 de outubro de 2021. 

 
Art. 1º Prorroga-se o prazo de vigência previsto no art. 1º do Decreto 533/2021 pelo prazo 

de 17 dias, compreendendo o período de 16 de outubro a 25 de outubro 2021, inclusive. 

 

Art. 5º Ficam autorizadas a utilização e as locações de área de lazer ou salão de eventos 

com habite-se emitido pelo Município de segunda a domingo, limitados a no máximo de 

250 pessoas e necessário controle de distanciamento entre as pessoas de 1,5 metros, 

permanecendo proibida a exibição de shows e música ao vivo, estabelecendo-se multa 

individualmente aplicada por infrator em R$ 1.000,00 individualmente e entre R$ 5.000,00 

a R$ 10.000,00 ao proprietário do local, sem prejuízo da imediata interdição do local em 

caso de descumprimento do ora autorizado, permanecendo obrigatória a utilização de 

máscara e fornecimento de álcool gel. 

 
Decreto 533/2021, de 23 de setembro de 2021. 

Art. 1º Prorroga-se o prazo de vigência previsto no art. 1º do Decreto 512/2021 pelo prazo 

de 19 dias, compreendendo o período de 27 de setembro a 15 de outubro 2021, inclusive. 

 
Art. 5º Ficam autorizadas a utilização e as locações de área de lazer ou salão de eventos 

com habite-se emitido pelo Município de segunda a domingo, limitados a 60% da 

capacidade máxima local ou no máximo de 150 pessoas, permanecendo proibida a 

exibição de shows e música ao vivo, estabelecendo-se multa individualmente aplicada por 

infrator em R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 ao proprietário do local, sem 

prejuízo da imediata interdição do local em caso de descumprimento do ora autorizado, 

permanecendo obrigatória a utilização de máscara e fornecimento de álcool gel. 

 

Art. 6º Ficam ratificadas todas as demais disposições do decreto originário e posteriores 

já emitidos, mantendo-se todas as determinações neles contidas e que não confrontem 

com os posteriores emitidos e os neste momento editadas, especialmente em relação à 

aplicação de multas e medidas fiscalizatórias. 
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SEDE MARINGÁ – Válido até 25 de outubro de 2021 

• Salão de Festas – Vedado uso.  

• Churrasqueira – Uso restrito. Obs.: Capacidade máxima de 50%. 

• Campo de Futebol – Uso restrito. 

 


