DECRETO Nº 069, DE 19 DE JUNHO DE 2020
Altera dispositivo do Decreto nº 029, de 06 de abril de
2020, dispõe sobre a restrição da circulação em vias
e logradouros públicos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo inciso V
do artigo 55 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO os debates realizados pelo Comitê Gestor do Plano
de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário
CV19, e as sugestões por ele apresentadas,
DECRETA
Art. 1º Fica revogado o inciso XII do artigo 2º do Decreto Municipal nº
029, de 06 de abril de 2020.
Art. 2º A alínea “b” do inciso II, do artigo 3º, do Decreto nº 029/2020,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...
II - ...
b) no período noturno, o funcionamento será até às
19h, para a comercialização de refeições e lanches,
sendo vedada a comercialização de alimentos e
bebidas para consumo no local. Após este horário,
será permitido somente atendimento por tele
entrega (delivery), até às 23h;”
Art. 3º O inciso III, do artigo 3º, do Decreto nº 029/2020, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 3º ...
III – nas sorveterias, food trucks e demais
estabelecimentos congêneres, o funcionamento
será até às 19h, para a comercialização de refeições
e lanches, sendo vedada a comercialização de
alimentos e bebidas para consumo no local. Após
este horário, será permitido somente atendimento
por tele entrega (delivery), até às 23h.”

Este documento contém o mesmo teor do original assinado.

Art. 4º Acrescenta-se o inciso V no artigo 3º do Decreto Municipal nº
029/2020, com a seguinte redação:
“Art. 3º ...
V – O atendimento presencial nos bares,
lanchonetes e lojas de conveniência fica limitado até
às 19h.”
Art. 5º Não será permitida a circulação de pedestres e a permanência
de pessoas em vias e logradouros públicos no Município de Ouro Verde do Oeste no
período das 20h de um dia às 6h do dia seguinte, salvo para deslocamento ao trabalho
e retorno ou para busca de atendimento médico e farmacêutico, mediante
comprovação.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogamse as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado
do Paraná, em 19 de junho de 2020.

ALDACIR DOMINGOS PAVAN
Prefeito
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