
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA

UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

DECRETO N° 245/2021
Dispoe sobre as medidas de enfrentamento da epidemia de 
infecgao humana pelo Novo Coronavirus (COVID-19) a serem 
observadas no Municipio de Umuarama e da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANA, no uso
de suas atribuigoes legais, que Ihe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Organica do Municipio;

CONSIDERANDO a Declaragao da Organizagao Mondial de Saude, em 30 de 
Janeiro de 2020, de que o surto do Novo Coronavirus (COVID-19) constitui Emergencia em 
Saude Publica de Importancia Internacional (ESPII);

CONSIDERANDO a classificagao pela Organizagao Mondial de Saude, no dia 
11 de margo de 2020, como pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7° do artigo 3° da Lei Federal n° 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispoe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do Coronavirus 
responsavel pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.282, de 20 de margo de 2020, e o 
Decreto Federal n° 10.288, de 22 de margo de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 4.317, de 21 de margo de 2020, e o 
Decreto Estadual n° 4.886, de 19 de junho de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, que 
declara Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN) em decorrencia da 
Infecgao Flumana pelo Novo Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituigao Federal;

CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal n° 8.080, de 19
de setembro de 1990;

CONSIDERANDO o artigo 10, inciso XXVII, da Lei Organica Municipal e os 
artigos 148 e 149 da Lei Complementar Municipal n° 439, de 6 de julho de 2017 (Codigo de 
Postura), bem como a Sumula Vinculante n° 38 do Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, 
referendando a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurelio, na Agao Direta de 
Inconstitucionalidade n° 6341, no sentido de que as medidas para enfrentamento do Novo 
Coronavirus sao de competencia legislativa concorrente da Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios;
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CONSIDERANDO que o momento atual e complexo, carecendo de um esforgo 
conjunto na gestao e adogao das medidas urgentes e necessarias a prevengao da doenga e 
diminuigao dos riscos e danos a Saude Publica;

CONSIDERANDO a necessidade de uma analise permanente de reavaliagao 
das especificidades do cenario epidemiologico da COVID-19 e da capacidade de resposta da 
rede de atengao a saude;

CONSIDERANDO que as medidas restritivas de enfrentamento ate entao 
adotadas no Municipio de Umuarama tem auxiliado, em muito, a manter controlada a 
transmissao do virus e a viabilizar o seu combate, bem como a implementar o tratamento de 
saude aos infectados;

CONSIDERANDO a necessidade da atuagao conjunta de toda sociedade para 
o enfrentamento da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO o avango da vacinagao, com a impiementagao do Plano 
Nacional de Operacionalizagao da Vacinagao contra COVID-19 no territorio municipal;

CONSIDERANDO o Oficio n° 2.275/2021 - SMS, expedido pelo Centro de 
Operagao de Enfrentamento a COVID-19 em 20 de setembro de 2021, informando que o 
Municipio se encontra em situagao epidemiologica considerada de baixo risco e que justifica 
a flexibilizagao de algumas medidas de enfrentamento, nos termos do que expoe;

CONSIDERANDO o Decreto n° 8.705, expedido pelo Governo do Estado do 
Parana em 14 de setembro de 2021;

DEC RET A:

Art. 1° Pica mantida a decretagao do estado de calamidade publica e da 
situagao de emergencia na Saude Publica do Municipio de Umuarama efetivada em razao do 
surto do Novo Coronavirus (COVID-19) em 20 de margo de 2020, devendo em seu territorio 
ser observadas as medidas restritivas de enfrentamento a doenga impostas por este Decreto.

Art. 2° Pica proibido(a):

I - a aglomeragao de pessoas em qualquer espago publico ou privado de uso
publico; e

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

a) seja dangante ou com outra modalidade de interagao que demande contato 
fisico entre os frequentadores;

b) ocorra em local fechado que nao possua sistema de climatizagao com 
renovagao do ar e piano atualizado de manutengao, operagao e controle desse sistema;
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c) demands a permanencia do publico em pe durante sua realizagao;

d) nao garanta o controle de publico no local ou que possa atrair a presenga de 
publico superior aquele determinado nesta norma, como exposigoes e festivals;

e) possua carater internacional;

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

g) nao atenda os criterios previstos nesta legislagao e demais restrigoes 
impostas pelos atos normativos da Secretaria de Estado da Saude do Parana.

§1° Considera-se aglomeragao de pessoas o conjunto de individuos, em que 
nao se mantenha o espagamento minimo de 1,5 (urn e meio) metro entre eles.

§2° Nao se considera aglomeragao o conjunto de individuos em que a falta de 
espagamento referido no paragrafo anterior decorra do dever de assitencia entre eles.

§3° Excepcionaliza-se do disposto no caput deste artigo a realizagao de 
concursos publicos e demais processes seletivos.

Art. 3° Fica permitida a realizagao dos eventos previstos nos §§1° e 2° deste 
artigo, desde que respeitadas todas as medidas de prevengao, controle sanitario e limites 
estabelecidos em atos normativos proprios da Secretaria de Estado da Saude do Parana.

§1° O evento em espago aberto, para publico exclusivamente sentado, pode 
ser realizado desde que, cumulativamente:

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

II - sua ocupagao nao exceda 60% (sessenta por cento) da capacidade maxima
prevista para o local.

§2° O evento em espago fechado, para publico exclusivamente sentado, pode 
ser realizado desde que, cumulativamente:

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

II - sua ocupagao nao exceda 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
maxima prevista para o local.

§3° Os participantes dos eventos deverao utilizar mascara cobrindo o nariz e a 
boca a todo momento, exceto para ingestao momentanea de comida ou bebida.

§4° A realizagao dos eventos descritos nos §§1° e 2° deste artigo fica 
condicionada a previa autorizagao pela Vigilancia Sanitaria do Municipio de Umuarama, apos
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requerimento do interessado, que deve ser feito com a antecedencia de, no mmimo, 7 (sete) 
dias a contar do evento.

§5° Todos os eventos deverao respeitar as normativas sanitarias previstas em 
resolugoes expedidas pela Secretaria de Estado da Saude do Parana.

Art. 4° No desenvolvimento de qualquer atividade em espago publico ou 
privado de uso publico, e obrigatorio:

I - o uso de mascara;

II - o distanciamento de, no minimo, 1,5 (urn e meio) metro, entre as pessoas, 
salvo quando isso for impossivel em razao do dever de assistencia entre elas; e

III - o uso e a disponiblizagao de alcool 70% (setenta por cento) ou similar, para 
higienizar as maos e superficies usadas pelo publico.

§1° Para o cumprimento do disposto no inciso I do caput deste artigo, a pessoa 
fisica ou juridica que desenvolve atividade comercial, industrial ou que preste servigo, bem 
como a administragao publica direta e indireta dos tres Poderes, fica obrigada a disponibilizar 
gratuitamente mascaras a todos os seus colaboradores em servigo no Municipio de 
Umuarama.

§2° A mascara mencionada no inciso I do caput deste artigo pode ser a 
segundo a Nota Informativa 03/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS,denominada "caseira" 

expedida pelo Ministerio da Saude em 2 de abril de 2020.

Art. 5° Os veiculos de transportes publico devem:

I - circular com os vidros abertos sempre que possivel;

II - circular, quando impossivel manter os vidros abertos, com o ar-condicionado 
devidamente limpo e nao no modo de recirculagao de ar; e

III - ser higienizados com alcool 70% (setenta por cento) ou similar sempre que 
chegarem ao terminal, especialmente quanto aos puxadores, corrimaos e outros locais em 
que os usuarios comumente aponham suas maos.

Art. 6° O funcionamento das escolas e universidades, publicas e privadas, 
inclusive as entidades conveniadas com o Estado do Parana ou Municipio de Umuarama, por 
meio de aulas presenciais, deve respeitar a Resolugao n° 735/2021 e suas alteragoes, da 
Secretaria de Estado da Saude do Parana (SESA).

Art. 7° O funcionamento das igrejas deve respeitar a Resolugao n° 705/2021 e 
suas alteragoes, da Secretaria de Estado da Saude do Parana (SESA).

Art. 8° O nao cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto 
considera-se infragao ao artigo 63, inciso XLIV, da Lei n° 13.331, editada em 23 de novembro
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de 2001 pelo Estado do Parana, e sujeita o infrator as sangoes previstas em tal artigo, que 
poderao ser aplicadas inclusive pelas autoridades sanitarias municipais nos termos do artigo 
8° e inciso IX do artigo 13 da Lei Estadual.

§1° As penalidades referidas no caput deste artigo nao afastam a aplicagao de 
outras previstas nas demais legislagoes, inclusive as previstas na Portaria Interministerial n° 
9, de 27 de margo de 2020, do Governo Federal, da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 
1977 e do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

§2° As penalidades referidas no caput deste artigo serao dosadas e aplicadas 
consoante o procedimento previsto nos artigos 45 a 62 e artigos 65 a 75, da Lei n° 13.331, 
editada em 23 de novembro de 2001 pelo Estado do Parana, sendo que o prazo previsto no 
artigo 69 daquela lei fica alterado para 5 (cinco) dias, no caso de infragao ao presente 
Decreto.

§3° O nao cumprimento das medidas restritivas relativas aos eventos, previstas 
neste Decreto, sujeita, as sangoes dispostas neste artigo:

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

II - o proprietario do imovel onde o evento ocorre, quando nao cadastrado na 
Secretaria Municipal de Saude.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogando o 
Decreto Municipal n° 238, de 20 de setembro de 2021.

PAQO MUNICIPAL, aos 23 de setembro de 2021,.

<s

HERMES L DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

STo de lima
unici^al de Administragao

SILV^STRE
Secretary
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