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DECRETO MUNICIPAL N.º 2745, DE 30 DE JUNHO DE 2021 

 

Reitera o Estado de Calamidade Pública Declarado no Município 

de Cristal, adota as medidas de monitoramento, prevenção e 

enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) e dá outras providências. 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica reiterado o estado de calamidade pública em todo o território do Município de Cristal para 

fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 

declarado pelo Decreto Municipal n.º 2707, de 08 de janeiro de 2021. 

Art. 2º. O comércio poderá funcionar da seguinte forma: 

  I - Deverão fechar as portas até às 22h. 

II - Poderão funcionar com permanência de clientes no interior do local até às 23h. 

 

Art. 3º. As aulas presenciais em todo território do Município, nas Escolas Municipais e Estaduais 

permanecerão suspensas até 31 de julho de 2021. As escolas municipais manterão as atividades remotas 

não presenciais. 

   

Art. 4 º. Altera o art. 7º do Decreto Municipal nº 2743/2021, que passa a viger com a seguinte redação:  

 

       Art. 7º. Os Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Sorveterias e similares podem funcionar de seguinte 

forma: 

I - Deverão fechar as portas às 22h. 

II - Poderão funcionar com permanência de clientes no interior do local até às 23h.  

III - Estabelecimento com rígido controle da ocupação máxima de 40% das mesas ou similares.  

IV - Apenas clientes sentados e em grupos de até cinco (5) pessoas. 

V -Vedada a realização de 'eventos' tipo happy hour. 

VI -Vedada música alta que prejudique a comunicação entre clientes. 

VII - Operação de sistema de buffet com lavagem prévia das mãos ou utilização de álcool 70% ou 

sanitizante similar por funcionário e clientes e com distanciamento e uso de máscara de maneira 

adequada. 

       

 Art. 5º. Altera o art. 12 do Decreto Municipal nº 2743/2021, que passa a viger com a seguinte redação:  
 

        Art. 12. Ficam liberadas as atividades esportivas de futebol, sendo dois horários por dia, com 

intervalo de uma hora entre eles, conforme Protocolo, Lista de Presença  e Termo de Responsabilidade 

em anexo a esse Decreto. 

 

Art. 6º. O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto será punido na forma prevista no 

Decreto Estadual n.º 55.882, de 15 de maio de 2021. 
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Art. 7º. As autoridades municipais deverão adotar as providências cabíveis para a punição de todos 

aqueles que descumprirem ou colaborarem para o descumprimento das medidas previstas neste 

Decreto.         

Art. 8º. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo Prefeito  

Municipal. 

 

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 30 de junho de 2021. 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW, 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA, 

Secretário Municipal da Administração 

e Recursos Humanos 
 

 

 


