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Município de Campina do $imão
Estado do Paraná

DECRETO NO 905, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.

§umula: [stabeiece novas medidas para

enÍrentamento da emergÔncia de saude pdblica

decorrente da pandemia da COVID-19, no âmbito

do Municipio de Campina do Simão/PR.
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O PREFEITO DO Í'ÍUNICIPIO DE CAMPINA DO §lMÃ0, no uso da atribuiçâo que

lhe confere a Lei Orgânica deste Município,

Considerando o decieto Estadual 87t5 de 14 de setembro de 202, que estabelece

novas medidas de enfrentamento à COVID-19 no Paraná;

eonsicieranrio o entencjimento cjo Supremo Tribunai Feoerai (STF), sobre a aut0nOmla

dos tüunicipios, relativa às nredidas de enfrentamento da propagação do novo coronavirus

{Covid-19);

Considerando o alta numerg de pessoas vacinadas contra 0 novo corcnavírus (Covid-

19) no Município de Campina do Simâc;

Considerando que os indicadores de avaliaçâo para contaminação do novo coronavirus

(Covid-1ü), Municipio de Campina clo Simã0, estão em queda constante; e

Conslderando qus atualmemte não temcs casos alivcs e que nãc tenncs cas0s nOvCI§

há mais de 30 dias;

DECRETA:

AÉ. 1' Estabelece medidas r^estritirras pare enft'entamentc da emergáncia de

sadde pdbiica decorrente da pandernia da COVID-19.

Art, 2' Pernite a reallzação de algumas categorias de eventos, ccnf0rrne

capacidades previstas nos parâgrafos 1'e 2" deste artigo, desde oue respeitadas todas as

rnedidas de prevençâo e controle sanitário.

§1'Os eventos realizados em espaços abertos, para publico, poderâo ser

realizados com capacidade maxima de lotação de 70% do previsto para 0 local, desde que este

nr',mnr^ nãn avnar'la n limito rlo mil naecnaqiiUiílÇiU itúv Ü^UUVU v ii,lii(U WÇ rlllt Pwruvsv.



§2" 0s eventos reaiizadcs em espaÇos fechados, poderão ser reaiizados com

capacidade maxima de lotaçâo de ô0% do previsto para o local, desde que este número nâo

exceda o limite de mil pessoas.

Aü. 40 0 retorno da realização dos eventos ocorrerá de forma gradatlva e

escalonada, condicionado à avaliaçâc dos indicadores de monitoramento dos casos de COVID-19

ern Campina do Simão, e poderá ser modiíicado a quaiquer tempo, para mais ou para menos, a

dependendo dc cenário da doença,

Art. 5' A participação das pessoas nas modalidades de eventos indicados no

artigo 2" deste Decreto fica condicisnada ã apresentação de teste negativo realizado até 48 horas

(,rirUõ uU lliiLiU uu Ev(irrtv t/Lr ü uui ilpiUVdlVOU UE çiÕ\iUçl llcl vu{,lrl(fl Uq VVYrU- ru'

Art. 6' Perrnanece proibida a realizaçâo presencial dos eventos, de qualquer

tipo, que possuam uma ou mais das seguintes caracteristicas:

I ^.,^^+^^ ,J^^^^^t^^ ^,, t^ ^,,+.^ *^,J^li,.l^^l^ ,.1^ ia+a*anÃa ^,,^ n^!4an.Inm| 
- 

civviltrjs LiOrivdilltb UU UU UUl.i d iliLlUállUdUU U(i llrL(iloVdU qUtr UÇlll0r ltltil lí

contato fisico entre os kequentadores;

ll * eventos em local fechado que nâo possua sistema de climatização com

renovação do ar;

lll* eventos que náo consigarn garantir o controle de publico no local 0u que

possarn atrair presença de publico superior àquele determinado nesta norma;

t\, a, ,anra^ /.1^ ^^4À+^F i-+^.nan!nn tl,
I V 

- 
úVtil ll.Uà Uti trO, dl.til tl lLtilllOUlUl lCllJ

V - eventos realizados em locais não autorizados para esse fim;

Vl - eventos que não atendam os critérios previstos nesta legislaÇâo e

dernais normativas vigentes.

Art. 7" Todos os eventos deverâo respeitar as normativas saniiárias previstas

em Resoluçoes;

Parágrafo único. O cronograma descrito na caput deste artigo poderá ser

modificado a quaiquer tempo, para mais ou para menos, a depender do cenário da doença,

Art. 9' Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicaçã0, revogadas as

de

disposiçÕes em contrario,

Prefeito Municipal



EST-,\&{} I}{} F{Ir-tr-i
PRILFETTLIRÀ MLi§ICIPâL IIE CÂllPIr{À D{} §l\IÀ{}

CONTROT-E IT{TERNO

DECR-E,TÜ N'9I}5. DE OIi T}E OI,TTUBRÜ D[,202I,

DECRETO No 905, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

Sumula: Estabeiece nsvas mçdidas paía
en&'entainento da ernergôncia de saúde púhlica
decorrente da pandemia da COVID-l9, no
âmbito do Município de Campina do §imào/?R.

O PREFEITO DO MITNICÍPIO DE CÁMPINA 1}O
§Ih€ÃC, Êo usü da aíribuiçãa que lhe confelç a Lei Ctg;inica
deste Munieíp.io,

Cansiderando o desreto Estadual 8705 de 14 de setembro de
2{2, que estabelece novas medidas de enfrentamento à

COVID-l9 no Pzu'aná;

C.onsiderafids o enrendimento da Siipreino Trii;;rnal Federal
(STF), sobre a autonomia dos Municípios, reiativa às medidas
de enf,entamento da propagação do novo çoronavírus (Covid-
I e);
Considerando o alto número de pessoas vacinadas çontra o
novo coronavÍrus {Covid-l9) no Município de Campina do
Simão;
Consideranrio quc os indicadores de avaiiação para
contaminaçâo do novo Çoronavirus (Covid-19), Município de
Campina cio Simão, estão em queda constantre; e

Considerando que afualmente não temos casos ativos e que
não temos câsss novos há mais de 30 dias;

T}ECRETA:

Art, 1Õ Estabeleçe medidas restritivas para enfrentamerÍa da
emergência de saúde pública decorrente da pandemia da
covlD-19.

Ârt. ?" Permite a realizaçào de algumas categorias de eventos,
Çonfotme capacirlades previstas nos paráprafos lo e 2" deste
artigo, desde que respeitadas todas as medidâs de prevenção e
contuole sanitiirio.

§1' Os sventos realizados em espaços abertos, para público,
poderão ser realizados com Çapacidade máxima de iotação de
78% da previsto pâra o local, desde que este número não
exççda o iimite de mil pessoas.

§2" Os evenios realizados em ÊspaÇos feçhados, poderão ser
rcalizados coin capaeidade máxima de lotação de 60% do
previsto para o local, desde qus cste número não exceda o
lirnite de nril pessoas.

Ârt. 4OO rÉtoÍno da realização dos eventos ocorrerá de forma
gradaiiva e escalotrada, çondiçionado à avaiiação cÍos

indicadores de monitoramento dos çasos de COVID-]9 em
Campina do Simãc, e poderá ser modificaáo a qualq:rer tempo,
para mais ou para meno§, a dependendo do çenário da doença.

Art. 50 À participação das pessoas nas moclalidades ds eventos
indicados no artigo 2o deste Docreto {ica condicionada à
apresentação ds teste nogativo realizado até 48 horas ântss do
iniçio do evenfo ou à comprovaçâo de esquema vaçinal da
cOvID-19.

Ârt. fiÕ Fermanece proibida a raalizaÇãa presencial dos
§vÊffitosr de qualquer tipo, que pcls$larn uma o1r mais das
seguintes calactedsíiças :



-- Êveir r]§ daaçanien *u dc t]*trê ar*dalid+de dr irrt*raçÉ* rylr
dçman*.Í*m ccr:talo üsicn *n{re os Êeqtentad*res;

- evefltos etr loçai fechado que não possua sistema de
elir.natização e<xia ierovação do ar;

- eventos que não consigam garantir o contrcle de publico no
local ou quô possam atrair presença de público superior àquele
determinado nesta norma;

-- €ventos de caráter internacional;

- eventos realizados em loçais nás ?rstorizados para esse fim;

- evenlos que nào atendarn os critérios pi-evistos nesta
legislação e demais ncrmatiyas vigentes,

Art. 7o Todos os eventos deverâo respeitar as normativas
sanitárias previstas em Resoluções;
Parágrafo único" O cronograma descrito no caputdeste artigo
poderá ser modificado a qualquer tempo, parã mais ou para
nlenos, a depender do çenário da doença.

Ârt" 9ê Este Deçreto €nh'a sm vigor a partir de sua publicaçâo,
revogaclas as disposiçôes ern contrario.

ÀNüRÉ JANIOR DE PÁULÁ
Prefeiro Municipal

Puhlicado p+r:
Aritonio Marcio Mayer

Código ldentiÍicador:EDDC 1 ESA
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üffitffiffiTü fdo süü, üffi üffi ffiffi ffitJTtiffiffi# mffi ãs*1.

§umu{a: Desehriça ü usü de

másçara fa*ial em ambiente aberl*
no tenitório do Munieípin de tampina
d* Simâc, na forma qu* *spe*ifica,

s pRffipffitTffi sffi ffiuN*Ç§p§# mffi ffieffip*ffi& Bü s§ffiÂ#, n* us* da atribxiçao que

fhe cnnf*re a Lei ürgânlc* deste Mu*icípi*, e;

Çensãderamds * efttendim*nta S* Supr*nro Trinunal Fe(er# {STFi, sçí}rs a autonamia

dos Municípios, r*lativ* às medidas d* **ir*nt*ment* da prcpag*çao dn nçv* *oronavÍrus

{üovid-1S};' 
to6xs6deramdm o alto núrnero de pe*s*as vauinadas contra o nüvü c*rnnavírus {t*vid-

1S] no Município de *ampin* do §ímâo;

ü&r,s§deramdç qiiê *s indicadorc,s de avaliaçã* para e**ta*ir:açã*.** rcv"* esr*navirus

{tcvid-1$}, tvluni*ípim de Campina do Simâg, estâCI *rn qu*da ccnstante; *
ügmslder*nde que at*atmemte nân tem*s çes*s ativ*s e qu* *âo temos câ§ü§ nüvüs

há mai* de 3* di*s;

!1Ef-ffitrTf\':JUUr§G ! ra.

Ârt. {s f,ste üer"reto desobriga a utilização d* m*scara fadat n*s hip*t*ses que

çsPeci{iça,

&ffi" ff fiça **s*brigad* o uso ds m***arô fa*iat no B*ríodt da pqndemiç dn *üvlü-

1$, em local ab*rta, em tad* * teryitorio do MunicÍpi* de Ü*rnpina do §im#n.

§'1'Nã* se *pii*a * eaput de*te ariigo nas hipoteses *m qu* â pss§04 se encoRtre

ii'rf*etada oil ffiÍli suspeit* de estar c**t**Tina*a türfi ü ví.rus cor*navírus durant€ * perí*do de

transmissâ0"

§2. F*nnan*ce a obnçaçã* da uso de ffiâscaras *m ambiente fechado;

egg §§ §ste Deeret* entrs em vrgor na riata me s',;m puhiicaçãc revogndas as

disposiç*es em *ontrariu,

Munieipi* de Campina do §irn&c, *S de nutu*ro t*e! f-* âiffi$*;n;AirÜ
-.,*lJ.:,.J§_rLaLü)

,ift.-. JS 6*+
F"^FifR.Pr*f*it* Mxni*ipal

- r" 1



gãrÀ&{r E}* F,{q,{,r{é
PR§§ETT{]*A MLT]§IC*ÂL DE C.{i{P${ÂBü §IMÀO

CONTROI,E INTERNO
DLCR-SIO N' t)06, tlE 08 Og O[,TL]BRO DE 2t]21.

DECRETO N" 906, DA O8 DE OUTUBRO DE 2021.

Sumula: Desobriga o uso de máseara facial em
ambiente aberto no ten'itório do Municipio de
Campina do Simão, na Íbrma que especiflca.

O PREFEITO DO MUI\ICÍPTO UE, CÀMPINA DO
SIMÂO, uo uso da atribuição que the contêrr a Lei Orgânica
deste lv{*aicipic,

Considerando o entendimeato do Supremo Tribunai Federai

{STF), sobre a autonornia dos Municípios, relaÍiva às mçdiclas
de enfrentamento da propagação do novo coroaavínrs (Covid-
t9)l
Considerando o alto número de pessoas vacinadas contra o
novo csroflâvirus (Covid-l9) no Município tie Campina do
Simão;
Considerando qll€ os indiçadores de avaliação para
wntaminaçào do Íiovo {:ôfôflávírus [CovJd-19), Muticí1tio de

Campina do Simão, estão em queda constante; e

Considerando que atualmente nâo temos casos ativos e que

nãc temos casos novos há mais de 30 dias;

I}ECRET,,\:

Ârt, 1o Hste Deçreto desr:briga a utllizaçáa de máseara facial
nas hipóteses que especifica.
Àrt. 2' Fica desobrigado o uso de máscara facial no perÍodo da
pandemia do COVID-I9, ern local abeito, em tado o tenitório
do hfruricípio de Campina do Sin-,ào.

§1" Não se aplica o caputdeste artigo nas hipóteses em que a
pessoa se ençontre infectada ou com suspeita de çstar'
contaminada §om o virus coronavírus durante o período de
transmissão"

§24 Permanece a obrigação do uso de máscaras em ambiente
fechado;

Atrt.3" Este Decreto enúa em vigor na data de sua publicação
revogacias as disposições em contrário.

Municipio de Campina do Simão, 08 de outrúro 2021

ÀN»fr.É:íÜNIOR DE PÁULÁ
Prefeito Municipal
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