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Decreto nº 193 de 26 de novembro de 2020. 

 

 

Estabelece medidas complementares e 

temporárias de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da emergência em saúde pública 

decorrente do novo coronavírus- COVID-19. 

 

 

Considerando as medidas já estabelecidas mediante o Decreto nº 047 de 17 de março de 2020, 

o Decreto nº 048 de 19 de março de 2020, que declara Estado de Calamidade Pública no 

Município; 

Considerando o disposto no Decreto Estadual   nº 4230, de 16 de março de 2020; e suas 

alterações; e 

 

Considerando a necessidade de dar complementação às medidas de controle e prevenção para 

enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do aumento considerável dos casos 

do Novo Coronavírus COVID-19, no Município de Agudos do Sul, DECRETA: 

 

Art. 1º Como medida complementar de controle e prevenção para enfrentamento da 

emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus COVID-19, fica PROIBIDO no 

Município de Agudos do Sul/Pr: 

 

I - a realização de todo e qualquer evento em locais fechados, independentemente da sua 

característica, condições ambientais, tipo de público, duração e modalidade, que tenha 

aglomeração de mais de quinze (15) pessoas, observando-se as regras de distanciamento 

social, uso de máscaras e medidas de higiene. 

 

II – A realização de eventos em local aberto que tenham aglomeração com mais de trinta (30) 

pessoas, independentemente de sua característica, condições ambientais, tipo de público, 

duração e modalidade, observando-se as regras de distanciamento social, uso de máscaras e 

medidas de higiene. 

 

III – a concessão de alvará para realização de eventos públicos e privados. 

 

Parágrafo único: Para fins deste Decreto, compreende-se por evento, todo acontecimento de 

qualquer natureza, organizado e coordenado de forma a contemplar um determinado número 

de pessoas em um espaço físico e temporal, que promovam o deslocamento e concentração de 

pessoas, com ou sem cobrança de entrada, em locais públicos ou privados, tais como: festas, 

bailes, espetáculos, comemorações, práticas esportivas, solenidades e congêneres. 

 

Art. 2º Compete aos órgãos de fiscalização da Vigilância Sanitária, Policias Civil e Militar e 

pelos servidores municipais competentes a tomada das providências necessárias ao fiel 

cumprimento deste Decreto nº193 de 26 de novembro de 2020. 

 

Art. 3º As medidas contidas neste Decreto são por tempo indeterminado. 
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Art. 4º - Ficam revogadas as disposições contrárias e permanecem vigentes as contidas em 

decretos anteriores não revogadas expressamente por este decreto. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, 26 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Luciane Maira Teixeira 

PREFEITA MUNICIPAL 


