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Decreto 1480/2021, de 15 de setembro de 2021.  

Art. 2º Os incisos XI e XII do artigo 3º do Decreto Municipal n.º 1.210, de 28 de julho de 

2021, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

XI - casas de festas e de recepções, incluídas aquelas com serviços de buffet, e salões 

de festas em clubes sociais e condomínios: autorizado até 1.000 (mil) convidados, desde 

que seja observada a ocupação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público 

prevista no Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB, sendo vedada 

a permanência de pessoas em pé em lounges, corredores, camarotes ou qualquer outro 

local do estabelecimento, condicionado ao cumprimento de protocolo específico da 

Secretaria Municipal da Saúde; 

 

XII - eventos corporativos, de interesse profissional, técnico e/ou científico, como 

jornadas, seminários, simpósios, workshops, cursos, convenções, fóruns e rodadas de 

negócios: observada a ocupação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público 

prevista no Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB, com acesso 

restrito a pessoas que testaram negativo em teste RT-PCR ou Pesquisa de Antígeno para 

detecção do vírus SARS-COV-2 coletado em até 48 horas antes da data do início do 

evento, realizado por laboratório de análises clínicas ou unidades de prestação de 

serviços de saúde devidamente autorizados pelas autoridades sanitárias, condicionado ao 

cumprimento de protocolo específico da Secretaria Municipal da Saúde; ” 

 

Art. 6º Permanecem inalteradas as demais disposições do s Decreto s Municipais n.ºs 

1.210 , de 28 de julho de 2021, 1.250, de 2 de agosto de 2021, 1.340, de 18 de agosto de 

2021, 1.385, de 25 de agosto de 2021 e 1.420, de 1º de setembro de 2021. 

 

Decreto 1385/2021, de 25 de agosto de 2021.  

 

Acrescenta o §6º no artigo 3º do Decreto Municipal n.º 1.210, de 28 de julho de 2021.  

 

Art. 1º Fica acrescentado o §6º ao artigo 3º do Decreto Municipal n.º 1.210, de 28 de julho 

de 2021 com a seguinte redação: 

“Art. 3º ................................................................................................................. 
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§6º Nos restaurantes, lanchonetes e bares, deve ser observado o distanciamento mínimo 

de 1,5 metros entre as mesas, em todas as direções, sendo vedada a permanência de 

pessoas em pé em loungies, corredores, camarotes ou qualquer outro local do 

estabelecimento.” 

 

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições dos Decretos Municipais n.º 

1.210, de 28 de julho de 2021, 1.250, de 2 de agosto de 2021 e 1.340, de 18 de agosto de 

2021. 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 6º Permanecem inalteradas as demais disposições dos Decretos Municipais n.º 

1.210, de 28 de julho de 2021 e 1.250, de 2 de agosto de 2021. 

 

1210/2021, de 28 de julho de 2021. 

Art. 2º Fica suspenso o funcionamento das seguintes atividades e serviços, enquanto 

durar a situação de Risco de Alerta - Bandeira Amarela, para evitar aglomerações e 

reduzir a contaminação e propagação do novo Coronavírus (COVID-19): 

I - estabelecimentos destinados ao entretenimento, tais como casas de shows, casas 

noturnas e atividades correlatas; 

II - eventos esportivos com público externo; 

IV - reuniões com mais de 300 (trezentas) pessoas, incluindo comemorações, 

confraternizações e encontros familiares, em espaços localizados em bens públicos ou 

privados; 

Art. 3º As medidas restritivas previstas neste artigo deverão ser observadas pelos 

estabelecimentos que prestam os seguintes serviços e atividades: 

 III - academias de ginástica e demais espaços para práticas esportivas individuais e 

coletivas; 

XI - casas de festas e de recepções, incluídas aquelas com serviços de buffet, e salões 

de festas em clubes sociais e condomínios: autorizado até 300 (trezentos) convidados, 

desde que seja observada a capacidade de ocupação prevista nos §§ 4º e 5º deste artigo, 

condicionado ao cumprimento de protocolo específico da Secretaria Municipal da Saúde; 

 §1º Nos estabelecimentos, que prestam os serviços e atividades previstos neste artigo, é 
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permitida a disponibilização de música ao vivo, ficando proibido o funcionamento de pista 

de dança. 

§2º A identificação dos estabelecimentos, para fins de enquadramento nos incisos deste 

artigo, será realizada por meio da verificação das características da atividade principal 

desenvolvida no local, bem como à condição de a atividade principal estar declarada no 

Alvará de Localização. 

§3º Nos serviços e atividades previstos neste artigo, deve ser observada a capacidade 

máxima de ocupação que garanta o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as 

pessoas, em todas as direções, considerando a área total disponível para a circulação e o 

número de frequentadores e funcionários presentes no local, ressalvadas as hipóteses 

previstas em protocolo específico da Secretaria Municipal da Saúde. 

§4º Os estabelecimentos destinados às atividades previstas neste artigo não podem 

ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público prevista no Certificado 

de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB. 

 

Art. 4º Os seguintes serviços e atividades essenciais deverão funcionar com até 70% 

(setenta por cento) da sua capacidade de público: 

I - hotéis e resorts; 

Art. 11. Todos os estabelecimentos deverão cumprir o Protocolo de Responsabilidade 

Sanitária e Social de Curitiba e as orientações, protocolos e normas da Secretaria 

Municipal da Saúde para cada segmento de atividade, no que se refere à prevenção da 

contaminação e propagação do novo Coronavírus (COVID-19), disponíveis na página 

www.saude.curitiba.pr.gov.br. 

SEDE CURITIBA 

• Salão de Festas - Uso restrito. Obs.: Com capacidade máxima de 150 pessoas. 

• Academia - Uso restrito. 

• Pilates - Uso restrito. 

• Quadra de Esportes - Uso restrito. 

• Auditório - Uso restrito. 

•  Sala de Jogos - Uso restrito. 

• Hotel de Trânsito - Uso restrito. Obs.: Com 70% da capacidade. 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/

