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JORNAL OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ

De Acordo com a Lei 2.900 de 11 de maio de 2018.
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CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavirus 
–COVID19;

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.317, de 21 de 
março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, 
que dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada 
acerca do enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância decorrente da COVID19; 

CONSIDERANDO que o desconhecimento da lei 
não  ex ime da  responsab i l idade pe lo  seu 
(des)cumprimento, diante da presunção legal 
absoluta de seu conhecimento comtemplada no 
ordenamento jurídico brasileiro (art. 3º da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro e art. 21, 
primeira parte, do Código Penal);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.886, de 
19 de junho de 2.020, que dispõe sobre novas 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde 
pública, em decorrência da Infecção Humana pela 
COVID-19, aos Municípios do Estado do Paraná; 

CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 
nº 06/2020-2ª PJ, do Ministério Público do Estado do 
Paraná, recomendando a adoção de todas as 
providências necessárias para conter o contágio 
comunitário de COVID-19, manter o distanciamento 
social e a intensificação das medidas já adotadas,

DECRETA:

Art. 1º Inclui parágrafos e incisos ao art. 1º do Decreto 
nº 225, de 04 de maio de 2.020, passando a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 1º Fica mantida a prática do distanciamento social 
como forma de evitar aglomeração desnecessária e o 
contato excessivo entre as pessoas, de forma a 
impedir a transmissão comunitária da COVID-19 e 
proporcionar o achatamento da curva de proliferação 
do vírus no Município de Cambé.
§1º Considerando o Decreto Estadual nº 4.886, de 19 
de junho de 2.020, ficam proibidas no Município de 
Cambé as seguintes atividades:
I. a comercialização de bebidas alcoólicas entre as 
22h e 06h;

§2º Ficam proibidas as práticas esportivas, culturais e 
recreativas de caráter coletivo em espaços públicos, 
tais como: praças, parques, academias ao ar livre e 
outros locais similares.

II. o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas 
entre as 22h e 06h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 276, de 25 de junho de 2.020.

EMENTA: Altera e inclui dispositivos ao Decreto nº 
225, de 04 de maio de 2.020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBÉ, ESTADO 
DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, que lhe 
são conferidas por lei, e, 

§5º Serão autuados o organizador do evento, 
proprietário e/ou possuidor do imóvel e do 
estabelecimento que se constatou a infração.

§4º Ficam proibidas realizações de festas, 
c o m e m o r a ç õ e s ,  e v e n t o s ,  c h u r r a s c o s , 
confraternizações e quaisquer outras atividades 
similares, em espaços públicos ou privados, que 
reúnam 10 (dez) ou mais pessoas.

...
IX. Ficam proibidas as atividades físicas de qualquer 
natureza de pessoas que não sejam residentes e 
domiciliadas no Munícipio de Cambé; 

§3º Ficam proibidas as práticas esportivas, culturais e 
recreativas de caráter coletivo em espaços 
particulares, excetuadas as permitidas em decreto e 
legislações pertinentes.

Art. 2º Altera o inciso IX, do art. 14, do Decreto nº 225, 
de 04 de maio de 2.020, passando a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 14. ...

...

Art. 3º Altera o §3º do art. 17, do Decreto nº 225, de 04 
de maio de 2.020, passando a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 17. ...
...
§3º As sanções previstas neste Decreto não implicam 
em prejuízos nas imputações civis e criminais, 
podendo os fiscais noticiar ao Ministério Público e 
demais autoridades competentes a irregularidade 
para a devida responsabilização. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMBÉ, aos 25 de junho de 2.020.

José do Carmo Garcia
Prefeito Municipal
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