
REGRAS DE UTILIZAÇÃO 

A partir de 26/10/2020 

 

Salão de Festas - USO RESTRITO. 

Máximo de 50 pessoas. 

É obrigatório o uso de máscara por todos, em todos os espaços comuns, de acordo 

com os termos da Lei Estadual 20.189/2020. 

 

* Conforme Decreto 1350/2020 de 09 de outubro de 2020. 

Art. 1º Ficam estabelecidas medidas restritivas às atividades e serviços como 

mecanismo de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, para a proteção da 

coletividade, de acordo com a situação epidêmica do novo Coronavírus (COVID-19) e o 

Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba. 

Art. 2º Os seguintes serviços e atividades deverão atender a capacidade máxima de até 

50 (cinquenta) pessoas, para evitar aglomerações e reduzir a transmissão e infecção 

pelo novo Coronavírus (COVID19), conforme o artigo 3º do Decreto n.º 4.230, de 16 de 

março de 2020, do Estado do Paraná. 

I - estabelecimentos destinados ao entretenimento em espaços fechados, tais como 

circos, teatros, cinemas e museus; 

II - estabelecimentos destinados a casas de festas com serviços de buffets; podendo 

funcionar inclusive na modalidade de atendimento de buffets no sistema de 

autosserviço (self-service); 

III - estabelecimentos destinados a feiras técnicas ou de varejo, mostras comerciais, 

congressos, convenções, entre outros eventos de interesse profissional, técnico e/ou 

científico. 

§1º Nos serviços e atividades previstos no inciso I deste artigo, fica proibido o consumo 

de produtos alimentícios e de bebidas pela plateia. 

§2º Nos serviços e atividades previstos no inciso II, deve ser observada a restrição de 

horário: das 6 às 23 horas 



§3º Nas casas de festas, será permitida apenas a utilização de equipamentos e 

brinquedos de uso individual, desde que realizada a assepsia após o uso por cada 

pessoa, ficando proibido o compartilhamento de brinquedos e demais objetos. 

§4º Os estabelecimentos, que prestam os serviços e atividades previstos neste artigo, 

deverão definir fluxos diferenciados de entrada e saída do público, podendo funcionar 

em todos os dias da semana, sendo permitida a disponibilização de música ao vivo, 

ficando proibido o funcionamento de pista de dança. 

 

 

 

 


