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SEDE UMUARAMA 
 

 

Decreto 223/2021, de 27 de agosto de 2021. 

 
Art. 2° Fica instituída, no período das 24 (vinte e quatro) horas às 5 (cinco) horas, 

diariamente, restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas.  

 

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, tais como casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques 

infantis e temáticos, exceto nas condições expressamente permitidas por este Decreto; 

VII - o funcionamento de estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de 

varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, entre outros eventos de interesse 

profissional, técnico ou científico, exceto se observadas as restrições referidas no inciso V 

deste artigo; 

IX - reuniões domésticas, qualquer que seja o fim, com mais de 20 (Vinte) 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, incluídos os de condomínios, desde que não localizados 

em academia ou utilizados como academia e desde que não expressamente autorizados 

por este Decreto; 

Art. 8° Ficam permitidas as reuniões não domésticas, assembleias, reuniões 

empresariais, eventos sociais e corporativos presenciais desde que: 
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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 — o número de participantes seja de até 50 (cinquenta) por cento da capacidade 

máxima de lotação do local, conforme alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, 

excluídos os colaboradores do evento; 

IV - não sejam iniciados ou mantidos no período entre as 23 (vinte e três) 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; 

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; 
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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 n° 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 adotada,' todas e quaisquer medidas plausíveis à prevenção da transmissão 

da COVID-19. 

§1° 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.  

§2° 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. 

§3° Alocação 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. 

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

musicais ao vivo, de solo, por duos, trios, quartetos, bandas e DJ's. 
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§5° 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 §1°, ambos do artigo 4° deste Decreto. 

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

pagamento de multa rio 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. 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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

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. Obs.: desde que requerido e autorizado pela 

Vigilância Sanitária do Município de Umuarama. 

 Vestiário – Vedado o uso. 

 Campo de Futebol – Uso restrito. Obs.: Desde que comunicado à Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer. 

 

 

 


