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SEDE UMUARAMA 

 

Decreto 142/2021, de 26 de maio de 2021. 

Art. 4° Fica proibido (a): 

II - a reunião de trabalho presencial que gere aglomeração;  

III - qualquer aglomeração de pessoas, ainda que em razão do desenvolvimento de 

serviço ou atividade essencial, inclusive no setor privado, cabendo ao responsável por 

este adotar medidas para a dispersão dos indivíduos no interior ou nas imediações do 

respectivo estabelecimento; 

VI - o funcionamento de estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades 

correlatas em espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos ou recepções, 

bem como parques infantis e temáticos, exceto se expressamente permitido por este 

Decreto; 

IX - reuniões domésticas, qualquer que seja o fim, com mais de 10 (dez) participantes; 

X - reuniões não domésticas, que não sejam de trabalho, em espaços de uso público, em 

bens públicos ou privados, salvo nas condições expressamente permitidas por este 

Decreto; 

XII - os jogos de futebol, futevôlei, vôlei, basquete e outros esportes coletivos em campos 

e quadras privadas ou públicas, desde que não localizados em academia, incluídas as de 

condomínios, e desde que não expressamente autorizados por este Decreto; 

XIV - o uso de parquinhos, piscinas, clubes recreativos, públicos ou privados de uso 

público, salvo as piscinas de academia; e 

XV - a atividade ou serviço não essencial, assim considerado pelo artigo 5º deste 

Decreto, exceto se expressamente permitido por este Decreto. 

§1º Considera-se aglomeração de pessoas o conjunto de indivíduos, em que não se 

mantenha o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre estes. 

§2º No condomínio edilício ou horizontal de casas, a pessoa jurídica que o representa 

também será responsabilizada pela infração à norma deste Decreto, praticada pelo seu 

condômino em área comum. 
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Art. 7º Pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças 

cardiovasculares, diabéticas, hipertensas, com imunidade ou saúde debilitadas somente 

poderão sair de seu domicílio, se necessário, para a prática de exercício físico nas 

imediações e por pequeno período de tempo, bem como para atividades essenciais à sua 

sobrevivência e saúde. 

Art. 10 Ficam permitidas as reuniões não domésticas, assembleias, reuniões 

empresariais, eventos sociais e corporativos presenciais desde que: 

I - sejam previamente autorizados pela Vigilância Sanitária do Município de Umuarama, 

após requerimento do interessado, que deve ser feito com a antecedência de, no mínimo, 

7 (sete) dias a contar do evento; 

II - os brinquedos utilizados nesses eventos sejam frequentemente higienizados com 

hipoclorito ou alternado de amônia; 

III - tenham, no máximo, 50 (cinquenta) participantes, excluídos os colaboradores do 

evento, sendo que nos buffets infantis a quantidade de participantes deverá também se 

limitar a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima de lotação do estabelecimento 

segundo o Alvará de Funcionamento; 

IV - não sejam iniciados ou mantidos no período entre as 20 (vinte) horas e as 5 (cinco) 

horas do dia seguinte; 

V - não abranjam qualquer tipo de dança ou atividade que gere contato físico entre as 

pessoas; 

VI - seja mantido pano umedecido com água sanitária, na entrada do local do evento, 

para a limpeza do solado do calçado dos participantes, bem como disponibilizado álcool 

70% (setenta por cento) para a higienização das mãos; 

VII - seja respeitado o distanciamento de, no mínimo, 2 (dois) metros entre as pessoas; 

VIII - os assentos que sirvam a mais de uma pessoa sejam reorganizados e demarcados 

de forma a garantir que estas se mantenham com o distanciamento de, no mínimo, 2 

(dois) metros umas das outras; 

IX - seja exigido o uso de máscara pelos participantes e colaboradores, ainda que nas 

áreas ao ar livre, bem como a frequente higienização das respectivas mãos; 
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X - seja realizado o controle de entrada e saída das pessoas nos ambientes em que o 

evento se realiza, a fim de que seja mantido o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros 

entre as pessoas; 

XI - os participantes e colaboradores do evento sejam orientados a evitar apertos de 

mãos, abraços e outras práticas dispensáveis e que envolvam contato físico, a 

higienizarem as mãos com frequência e a usarem máscara; 

XII - sejam disponibilizados, em vários pontos do local do evento, dispensadores com 

álcool 70% (setenta por cento), para a higienização das mãos dos participantes e 

colaboradores; 

XIII - sejam os convidados e colaboradores orientados, pelo organizador do evento, a nele 

não comparecerem caso apresentem sintomas gripais ou se forem diagnosticados como 

infectados por COVID-19; 

XIV - sejam limpos e desinfectados todos os ambientes em que ocorrer o evento, antes e 

depois de sua realização, conforme Nota Informativa da Secretaria de Saúde do Estado 

do Paraná nº 01/2020 (sobre a limpeza de superfícies); 

XV - os banheiros sejam higienizados com frequência, sem que os materiais usados 

nessas limpezas sejam aproveitados na dos demais ambientes; 

XVI - em havendo refeições durante o evento, elas sejam servidas preferencialmente por 

garçons, sendo permitido o serviço de buffet somente se disponibilizadas aos 

participantes e colaboradores luvas descartáveis antes do manuseio dos talheres 

coletivos do buffet, devendo um colaborador ficar encarregado de distribuir o utensílio e 

zelar para que os participantes observem tal protocolo; 

XVII - os ambientes do evento sejam mantidos abertos, arejados, preferencialmente 

ventilados de forma natural e, em sendo necessário, o uso de aparelhos de ar 

condicionado, ventiladores, climatizadores ou umidificadores, que estes sejam 

rigorosamente limpos antes de cada evento; e 

XVIII - sejam adotadas todas e quaisquer medidas plausíveis à prevenção da transmissão 

da COVID-19, priorizando o afastamento de pessoas pertencentes ao grupo de risco. 

§1º O requerimento mencionado no inciso I deste artigo deverá ser feito pelo organizador, 

contendo sua exata e detalhada qualificação, bem como a data, local, horário, inclusive 

de montagem e desmontagem, os colaboradores e o número de participantes do evento. 
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§2º O organizador do evento deverá manter lista de presença contendo nome, endereço e 

telefone de todos os participantes e colaboradores, e entregá-la à Secretaria Municipal de 

Saúde imediatamente, caso solicitado no prazo de 3 (três) meses a contar do evento. 

§3º A locação de brinquedos é permitida para esses eventos, sendo que o locador deve 

proceder à higienização dos objetos com hipoclorito ou alternado de amônia antes de sua 

entrega a cada locatário. 

§4º Durante os eventos referidos neste artigo, ficam permitidas as apresentações 

musicais ao vivo, de solo, por duos, trios, quartetos, bandas e DJ’s. 

§5º A permissão contida no caput deste artigo aplica-se às chácaras para locação, não se 

estendendo a eventos realizados em ambiente residencial, hipótese em que será aplicada 

a proibição contida no inciso IX do caput e §1º, ambos do artigo 4º deste Decreto. 

§6º O não cumprimento das medidas estabelecidas neste artigo sujeitará o infrator ao 

pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), quando organizador do 

evento ou proprietário do estabelecimento onde ele ocorrer, e de 

R$150,00 (cento e cinquenta reais), quando mero participante do evento. 

 

Art. 13. É obrigatório, a toda população, o uso de máscara nos locais públicos e nos 

privados acessíveis ao público, no Município de Umuarama.  

§1° Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo: a pessoa física ou jurídica que 

desenvolve atividade comercial, industrial ou que preste serviço, bem como a 

Administração Pública Direta e Indireta dos três Poderes, fica obrigada a disponibilizar 

gratuitamente máscaras a todos os seus colaboradores em serviço no Município de 

Umuarama. 
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 Churrasqueira – Uso restrito. 

• Vestiário – Vedado o uso. 

• Campo de Futebol – Vedado o uso. 

 


