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SEDE UMUARAMA 
 

Decreto 245/2021, de 23 de setembro de 2021. 

 

Art. 2° Fica proibido (a):  

I - a aglomeração de pessoas em qualquer espaço público ou privado de uso público; e  

II - o evento presencial, de qualquer tipo, que:  

a) seja dançante ou com outra modalidade de interação que demande contato físico entre 

os frequentadores;  

b) ocorra em local fechado que não possua sistema de climatização com renovação do ar 

e plano atualizado de manutenção, operação e controle desse sistema; 

c) demande a permanência do público em pé durante sua realização;  

d) não garanta o controle de público no local ou que possa atrair a presença de público 

superior àquele determinado nesta norma, como exposições e festivais;  

e) possua caráter internacional;  

f) seja realizado em local não autorizado para esse fim; e  

g) não atenda os critérios previstos nesta legislação e demais restrições impostas pelos 

atos normativos da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.  

 

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

mantenha o espaçamento mínimo de 1,5 (um e meio) metro entre eles.  

§2° Não se considera aglomeração o conjunto de indivíduos em que a falta de 

espaçamento referido no parágrafo anterior decorra do dever de assistência entre eles.  

§3° Excepcionaliza-se do disposto no caput deste artigo a realização de concursos 

públicos e demais processos seletivos. 

 

Art. 3° Fica permitida a realização dos eventos previstos nos §§1° e 2° deste artigo, 

desde que respeitadas todas as medidas de prevenção, controle sanitário e limites 

estabelecidos em atos normativos próprios da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.  

§1° O evento em espaço aberto, para público exclusivamente sentado, pode ser realizado 

desde que, cumulativamente:  

I - conte com até 5.000 (cinco mil) pessoas; e  

II - sua ocupação não exceda 60% (sessenta por cento) da capacidade máxima prevista 

para o local.  
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§2° O evento em espaço fechado, para público exclusivamente sentado, pode ser 

realizado desde que, cumulativamente:  

I - conte com até 2.000 (duas mil) pessoas; e  

II - sua ocupação não exceda 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima prevista 

para o local.  

§3° Os participantes dos eventos deverão utilizar máscara cobrindo o nariz e a boca a 

todo o momento, exceto para ingestão momentânea de comida ou bebida.  

§4° A realização dos eventos descritos nos §§1° e 2° deste artigo fica condicionada à 

prévia autorização 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.  

§5º Todos os eventos deverão respeitar as normativas sanitárias previstas em resoluções 

expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 

 

Art. 4º No desenvolvimento de qualquer atividade em espaço público ou privado de uso 

público, é obrigatório:  

I - o uso de máscara;  

II - o distanciamento de, no mínimo, 1,5 (um e meio) metro, entre as pessoas, salvo 

quando isso for impossível em razão do dever de assistência entre elas; e  

III - o uso e a disponibilização de álcool 70% (setenta por cento) ou similar, para higienizar 

as mãos e superfícies usadas pelo público. 

 

§3° O não cumprimento das medidas restritivas relativas aos eventos, previstas  

neste Decreto, sujeita, às sanções dispostas neste artigo:  

I - o seu organizador, quando se tratar de evento cadastrado na Secretaria Municipal de 

Saúde; e  

II - o proprietário do imóvel onde o evento ocorre, quando não cadastrado na Secretaria 

Municipal de Saúde.  

 

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

Municipal n° 238, de 20 de setembro 2021. 

 
Decreto 223/2021 de 27 de agosto de 2021. 
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Art. 11º Ficam permitidos os treinamentos e jogos de futebol, futevôlei, vôlei, basquete e 

outros jogos esportivos, amadores, em campos ou quadras privadas e públicas que 

sirvam para tanto, localizadas em academias ou não, incluídas as de condomínios, desde 

que observadas as medidas de enfrentamento ao COVID-19 a seguir dispostas: 

I - sejam previamente comunicados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, por meio 

da entrega dos documentos constantes nos Anexos I, II e III deste Decreto, devidamente 

preenchidos e assinados com informações verídicas; 

II - o controle de acesso aos . campos de futebol, bem como às áreas sensíveis, seja de 

incumbência do responsável pelo jogo, que deverá ser apontado no comunicado a que se 

refere o inciso anterior; 

III -- no portão de entrada de todas as quadras e próximo ao banco de reservas, seja 

disponibilizado álcool 70%; 

IV - os ambientes que serão utilizados em decorrência do uso das quadras e campos 

sejam previamente -desinfetados e higienizados para receber os jogos, utilizando-se 

produtos desinfetantes, e cabendo tal ônus ao responsável pelo local onde acontecerá o 

jogo; 

V - qualquer pessoa com a temperatura corporal acima dos 37,5°C ou sintomas clínicos 

de COVID-19 tenha. seu acesso impedido aos campos ou quadras,  sendo orientada a se 

dirigir a rede pública ou privada de saúde e só podendo retornar aos campos ou quadras 

após atestada sua liberação pelo respectivo médico; 

VI - as equipes cheguem .aos locais das partidas em momentos distintos, evitando 

aglomeração de pessoas; 

VII - não haja torcedores; 

VIII - a chegada da equipe mandante' e da equipe visitante, aos campos e quadras, 

ocorra respectivamente com até 30 (trinta) minutos e com até 20 (vinte) minutos antes do 

início da partida; 

IX - a equipe seja composta de, no máximo, 14 (quatorze) pessoas, incluindo atletas, 

comissão técnica e responsável pela equipe; 

X - não se cuspa no chão; 

XI - não haja comemoração, inclusive de gol, que redunde em aglomeração de pessoas; 
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XII - os uniformes e equipamentos sejam correta e frequentemente higienizados; 

XIII - os utensílios para a ingestão de bebidas e alimentos sejam de uso individual, sendo 

proibido seu compartilhamento; 

XIV - tenham duração máxima igual à dos jogos profissionais, com intervalos de, no 

máximo, 10 (dez) minutos; 

XV - haja, no mínimo, 3 (três) bolas, substituindo-se a que sair do campo ou quadra por 

outra previamente higienizada; 

XVI - após o término, as equipes deixem o local o mais breve possível, evitando a todo 

tempo aglomerações; 

XVII - não haja a realização de confraternização após e antes do jogo; 

XVIII - não haja a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas quadras, campos e suas 

adjacências; 

XIX - não 'haja cumprimentos que importem em contato físico entre as pessoas; 

XX - não haja foto oficial das equipes; 

XXI - seja mantido, entre os presentes, o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros, salvo 

pelos que estiverem jogando; 

XXII - cada equipe designe um representante que será responsável pelo descarte e 

reposição das máscaras dos seus atletas, devendo ser utilizados lixos específicos para 

este descarte, próximos aos bancos de reserva; 

XXIII - a ocupação dos bancos seja feita com o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros 

entre as pessoas; 

XXIV - todos os participantes, inclusive os jogadores em campo ou quadra, usem 

máscara; 

XXV - haja a desinfecção e higienização dos assentos durante os intervalos de jogo; 

XXVI - não haja qualquer reunião ou aglomerações, sequer a de jogadores com comissão 

técnica; 

XXVII - não haja troca de camisas ou demais peças do uniforme; e 

XXVIII - sejam observadas as medidas preventivas contidas na Nota Orientativa n° 

46/2020, expedida pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 
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Parágrafo único. O descumprimento do previsto nos incisos do caput deste artigo implica 

multa de R$500,00 (quinhentos reais), por cada jogo em que houver a infração, ao seu 

responsável, e de R$500,00 (quinhentos reais) cumulativamente ao participante 

diretamente ofensor da regra deste Decreto. 

SEDE UMUARAMA 

 Churrasqueira – Uso restrito - capacidade máxima 60% - desde que requerido e 

autorizado pela Vigilância Sanitária do Município de Umuarama. 

 Vestiário – Vedado o uso. 

 Campo de Futebol – Uso restrito – desde que comunicado à Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer. 

 


