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SEDE COLOMBO 

Decreto 1614, de 06 de outubro de 2021 

 

Art. 1º Este decreto estabelece medidas para o retorno gradual das atividades 

econômicas no Município de Campina Grande do Sul. 

Art. 2º A partir do dia 08 de outubro de 2021, o setor de comércio e serviços, escritórios, 

academias, igrejas e templos religiosos, escolas e/ou cursos profissionalizantes não 

regidas pelo MEC, campos de futebol e quadras/centros esportivos particulares do 

Município poderão retomar seu horário normal de funcionamento. 

§ 1º A autorização de que trata o caput, fica condicionada ao cumprimento de todas as 

normativas e medidas sanitárias de prevenção contra COVID-19. 

§ 2º O funcionamento das academias, campos de futebol, quadras e centros esportivos 

particulares deverá ocorrer conforme as determinações dos Protocolos Sanitários I, II e III, 

anexos ao presente Decreto. 

 

Art. 3º Para o funcionamento regular dos setores de que trata o art. 2º, deverão ser 

observadas as seguintes regras: 

V - operar com até 50% de sua capacidade de lotação máxima; 

 

Art. 4º Fica autorizada a realização de algumas categorias de eventos, conforme 

capacidades previstas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, desde que respeitadas todas 

as medidas de prevenção, controle sanitário e limites estabelecidos em atos normativos 

próprios. 

 

§ 1º Os eventos realizados em espaços abertos, para público exclusivamente sentado ou 

delimitado, poderão ser realizados com capacidade máxima de lotação de 60% do 

previsto para o local, desde que este número não exceda o limite máximo de 500 

(quinhentas) pessoas. 



 
  Associação Paranaense do Ministério Público 

 

______________________________________________________________________________________ 

Rua Mateus Leme, 2018, 2º andar, CEP 80530-010 
Centro Cívico – Curitiba - Paraná 

(41) 3352-2919 
 

Confidential C 

§ 2º Os eventos realizados em espaços fechados, para público exclusivamente sentado 

ou delimitado, poderão ser realizados com capacidade máxima de lotação de 50% do 

previsto para o local, desde que este número não exceda o limite de 200 (duzentas) 

pessoas. 

 

Art. 5º Fica autorizada a realização de eventos com música ao vivo limitado até as 

21h00m, desde que respeitadas as normas sanitárias previstas neste decreto, bem como, 

que não ocasione perturbação do sossego, devendo obedecer o contido no artigo 51 da 

Lei Complementar  Municipal nº 19, de 22 de julho de 2015, e ainda o nível de som 

permitido no decreto 1.153, de 16 de julho de 2019, mediante requerimento de 

autorização protocolado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

 

Art. 6º O retorno da realização dos eventos ocorrerá de forma gradativa e escalonada, 

condicionado à avaliação dos indicadores de monitoramento dos casos de COVID-19 no 

Paraná, e poderá ser modificado a qualquer tempo, para mais ou para menos, a depender 

do cenário da doença. 

 

Art. 7º Permanece proibida a realização presencial dos eventos, de qualquer tipo, que 

possuam uma ou mais das seguintes características: 

I - eventos dançantes ou de outra modalidade de interação que demandem contato físico 

entre os frequentadores; 

II - eventos em local fechado que não possua sistema de climatização com renovação do 

ar e Plano de Manutenção, Operação e Controle atualizados; 

 

III - eventos que demandem a permanência do público em pé durante sua realização; 

IV - eventos com duração superior a 5 (cinco) horas; 

V - eventos que não consigam garantir o controle de público no local ou que possam atrair 

presença de público superior àquele determinado nesta norma, como exposições e 

festivais e festas raves e similares; 

VI - eventos realizados em locais não autorizados para esse fim; 
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VII - eventos que não atendam os critérios previstos nesta legislação e demais normativas 

vigentes. 

Parágrafo único Excepcionaliza-se do disposto no caput deste artigo a realização de 

concursos públicos e demais processos seletivos. 

 

Art. 11º Permanece obrigatória observância de todos os protocolos sanitários descritos na 

legislação municipal, estadual e federal, bem como, demais orientações, protocolos e 

normas do Ministério da Saúde para cada segmento de atividade, no que se refere à 

prevenção da contaminação e propagação do novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 12º O não cumprimento do disposto neste Decreto e demais dispositivos legais que 

regulamentam o combate à Covid-2019, poderá acarretar nas sanções previstas na Lei 

Municipal nº 745 de 17 de março de 2021 

 

ANEXO III – PROTOCOLO PARA FUNCIONAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, 

QUADRAS E CENTROS ESPORTIVOS PARTICULARES 

 

As atividades realizadas em campos de futebol, quadras e centros esportivos particulares, 

devem seguir as seguintes regras: 

I - Obrigatoriamente os jogos devem ter horários previamente agendados, e praticados 

evitando ao máximo o contato físico entre os participantes; 

II - Intervalo mínimo de 15 minutos entre um jogo e outro, para a devida higienização do 

ambiente, bem como para a saída de um grupo e a entrada de outro, evitando-se, com 

isso, aglomerações; 

III - Estabelecimentos que tiverem mais de 2 quadras deverão fazer escala de utilização 

para evitar jogos simultaneamente; 

IV - Deve ser realizado o registro e arquivo de lista de presença dos participantes e 

organizadores, contendo o nome por extenso, data de nascimento, endereço e telefone 

para contato; 
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V - Disponibilizar álcool 70% em todos os pontos de acesso, de saída, nas áreas de uso 

comum, em pontos estratégicos de maior circulação de pessoas, bem como garantir os 

suprimentos de sabão líquido e papel toalha nos banheiros e lavatórios; 

VI - Disponibilizar material informativo e orientações com relação ao uso adequado de 

máscaras de proteção, higienização das mãos e etiqueta da tosse; 

VII - Obrigatório o uso de máscara por todos os presentes, exceto pra quem estiver 

praticando a atividade e exclusivamente durante a prática do esporte; 

VIII - Proibida a distribuição e uso de coletes e uniformes esportivos de uso coletivo; 

IX - Cada usuário deve ter seu próprio recipiente para água ou isotônico, sendo proibido o 

compartilhamento dos mesmos; 

X - A instrução e a orientação dos exercícios devem ser feitas a 1,5 metros (um metro e 

meio) de distância entre pessoas; 

XI - Os materiais de uso comum, como bola e cones, devem ser higienizados após cada 

sessão; 

XII - Manter o local bem ventilado com janelas e portas abertas, contribuindo para a 

renovação de ar; 

XIII - Todos os procedimentos e orientações devem estar disponíveis aos colaboradores 

por escrito e com comprovação de treinamento para apresentação à fiscalização sempre 

que solicitado; 

XIV - Fica proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas; 

XV - Caso suspeito com Síndrome Gripal, indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse 

ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória: afastar a pessoa imediatamente 

e encaminhar para um serviço de saúde; 

XVI - Fica proibida a roda de pré-jogo de confraternização e aquecimento; 

XVII - Fica suspenso o cumprimento físico inicial e final entre jogadores e com a equipe 

de arbitragem; 
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Campo de Futebol – Uso restrito – 50% da capacidade máxima.  

Churrasqueira – Uso restrito – 60% da capacidade máxima.   

Sala de festas – Uso restrito – 50% da capacidade máxima.  

Sauna/Vestiários – Vedado o uso.  

Quadras de tênis – Uso restrito. 


