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DECRETO MUNICIPAL Nº 129/2020

SÚMULA: Autoriza a abertura do comércio não essencial para
recebimento de contas e dá outras providencias:

GIMERSON DE JESUS SUBTIL, Prefeito do Município de Sapopema, Estado do Paraná,
com supedâneo na Lei Orgânica do Município, bem como no uso das atribuições que lhe são
conferidas nas demais disposições legais aplicáveis à espécie:

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4942/2020 que suspendeu as atividades
economincas e serviços nao essenciais na 18ª Regional de Saúde do Estado do Paraná;

CONSIDERANDO que estamos em periodo de inicio de mês, onde é realizado o pagamento
dos salários dos funcionarios do setor privado e do setor público;

CONSIDERANDO que esse periodo do mês é o de maior importancia para o comercio e
economia local, onde os municipes realizam seus pagamentos no comercio, fomentando a
economia local;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual abrange a 18ª Regional de Saúde a qual fazemos
parte, no entanto nao abrange o Municipio de Curiúva e de Figueira, que pertecem a outra
regional, e permancem com o comercio normalmente aberto, o que poderá acarretar a ida da
população sapopemense para os municipios vizinhos;
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Art. 1º. Os comércios cujos quais estão proibidos de abrir, poderão abri até o dia 13/07/2020
das 08:00 as 13:00hs, abrir única e exclusivamente para recebimento de eventuais créditos e/ou
carnês de clientes, sendo que deverão ficar de portas entre aberta com uma mesa ou balcão na
porta e não poderão fazer atendimento a clientes que não seja para recebimento de valores.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se no Órgão Oficial do Município, e disponibilize-se no sitio eletrônico do Município
de Sapopema, dando ampla publicidade e transparência.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapopema, em 06 de julho de 2020.
GIMERSON DE JESUS
SUBTIL:68944012920
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