
D E C R E T O Nº 1.381, DE 16 DE MARÇO DE 2021 
DOE Nº 34.520, DE 16 DE MARÇO DE 2020 – EDIÇÃO EXTRA 

 
Altera o Decreto Estadual nº 618, de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a Lei 
Estadual nº 9.032, de 20 de março de 2020, 
que cria o Fundo Esperança, destinado a dar 
apoio emergencial aos pequenos e 
microempreendedores, no âmbito do Estado 
do Pará. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 135, incisos III e V, da Constituição Estadual, e 
Considerando a edição da Lei Estadual nº 9.213, de 25 de fevereiro de 2021, que 
alterou a Lei Estadual nº 9.032, de 20 de março de 2020, 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º O Decreto Estadual nº 618, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
“Art. 2º............................................................................................ 
I - .................................................................................................. 
...................................................................................................... 
c) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Microempresas; 
d) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Empresas de Pequeno Porte e 
Cooperativas; 
...................................................................................................... 
V - Serão reservados 25% dos recursos do Fundo para destinação específica das 
atividades impactadas pela pandemia do COVID-19 listadas no Anexo 
Único.” 
 
Art. 2º O Decreto Estadual nº 618, de 2020, passa a vigorar acrescido com o Anexo 
Único deste Decreto. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO, 16 de março de 2021. 
 

HELDER BARBALHO 
Governador do Estado 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO ÚNICO 
 

Relação de atividades econômicas 
 

CNAE Atividade Econômica 
5611201 Restaurantes e similares 
5611202 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 
5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
5611204 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, 

sem entretenimento 
5611205 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, 

com entretenimento 
5612100 Serviços ambulantes de alimentação 
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 

empresas 
5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
5620103 Cantinas - serviços de alimentação privativos 
5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 

consumo domiciliar 
7420004 Filmagem de festas e eventos 
7911200 Agências de viagens 
7912100 Operadores turísticos 
8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
8230002 Casas de festas e eventos 
9001901 Produção teatral 
9001902 Produção musical 
9001903 Produção de espetáculos de dança 
9001904 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 
9001905 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação 
9001999 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não 

especificados anteriormente 
9312300 Clubes sociais, esportivos e similares 
9313100 Atividades de condicionamento físico 
9319101 Produção e promoção de eventos esportivos 
9329801 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 
9329802 Exploração de boliches 
9602501 Cabeleireiros, manicure e pedicure 
9602502 Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza 
9609205 Atividades de sauna e banhos 
9700500 Serviços domésticos 
 


