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DECRETO Nº 149/2020  

Data: 04/09/2020. 

 

SÚMULA: Estabelece novas medidas para proteção da 

população e no combate ao COVID-19, relativa a prática 

esportiva de futebol em Lindoeste e da outras 

providências. 

 

 O Prefeito do Município de Lindoeste Estado do Paraná, no uso das atribuições 

legais, e dando cumprimento ao art. 48 V da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o 

disposto na Lei Federal 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto Federal 10.282, de 20 

de março de 2020; e 

 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19) da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 

CONSIDERANDO que o município de Lindoeste, não possui nenhum caso de óbito 

durante toda a pandemia; 

 

CONSIDERANDO a solicitação da população local para a liberação da prática de 

atividade esportiva de futebol (“salão”, “sete” e/ou de “campo”); 

 

 CONSIDERANDO as recomendações pelo Centro de Operações de Emergências -

COE para o enfrentamento do novo Coronavírus na cidade de Lindoeste, em reunião 

realizada em 04/09/2020; 

D E C R E T A 

 Art. 1º - Fica autorizada a prática de atividades futebolísticas no Município inclusive 

no Ginásio de Esportes Municipal, desde que sem a presença de público ou familiares dos 

atletas, cujo o número deverá ser apenas o suficiente para compor as equipes e, desde 

que observadas as demais exigências da área de saúde Municipal e as seguintes: 
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I – Os atletas deverão fazer uso de máscara e de álcool em gel até o momento de início 

das partidas, podendo retirá-las apenas aqueles que estiverem em atividade de jogo, 

mantendo a mesma proteção enquanto estiverem no banco de reservas;  

II – Os atletas deverão chegar no local devidamente uniformizados, sendo absolutamente 

proibido o uso de vestiários coletivos; 

III – Não poderão ser usados os bebedouros de uso comum, devendo ser levadas por cada 

atleta sua garrafa com água para evitar possibilidade de compartilhamento; 

IV – Os atletas deverão ter sua temperatura verificada antes do início dos jogos, sendo que 

aqueles que tiverem temperatura acima de 37,5 estarão impedidos de participar, assim 

como os que apresentem qualquer sintoma gripal; 

V – Os responsáveis pelos locais de realização da prática esportiva deverão elaborar e 

manter em arquivo lista completa de atletas, inclusive reservas e árbitros (se houver), para 

facilitação de rastreamento em caso de eventual constatação de caso suspeito ou 

confirmado de COVID-19;  

VI – Os atletas deverão apresentar Termo de Responsabilidade individual devidamente 

assinado, declarando estar ciente das normas em vigor relativas ao COVID-19 e dos riscos 

de sua transmissibilidade. 

VII - Obrigatoriamente, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão realizar, entre 

cada uso/partida, a desinfecção do ambiente e das superfícies sobre as quais houve 

contato direto com os atletas, inclusive a substituição/desinfecção da “bola” utilizada;  

VIII – Fica proibida a entrada e permanência de crianças menores de 12 (doze) anos, 

adolescentes menores de 16 (dezesseis) anos, idosos acima de 60 (sessenta) anos e 

demais pessoas do grupo de risco para o COVID-19, no local da realização da prática 

esportiva; 

IX – Deverá ser disponibilizado aos atletas, na entrada do estabelecimento, local específico 

para a higienização das mãos com álcool 70% ou local sinalizado e equipado com sabonete 

líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal; 
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§1º - As equipes de vigilância sanitária e saúde solicitarão a lista supra e realizarão 

fiscalização nos jogos e, caso encontrem qualquer irregularidade a atividade deverá ser 

imediatamente encerrada. 

 

 §2º - Os atletas menores de idade, na faixa etária entre 16 e 18 anos, poderão 

realizar a prática esportiva desde que o pai ou responsável legal assine o respectivo Termo 

de Responsabilidade de que trata o Inciso VI deste Artigo. 

 

 Art. 2º - No Ginásio de Esportes e /ou quadras cobertas deverá ser realizada 

diariamente a limpeza e desinfecção com Hipoclorito de Sódio (água sanitária) a 1%. 

 

 Parágrafo único – O Horário de funcionamento no Ginásio de Esportes e demais 

locais de prática da modalidade esportiva de “futebol” será até às 23:00 horas. 

 

 Art. 3º - Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para 

ingestão, devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento 

apenas do dispensador de água para copos. 

 

 Art. 4º - Os ambientes deverão permanecer com as portas e janelas abertas a fim 

de manter a ventilação, sendo que os locais que possuem sistema de ar condicionado 

deverão manter os componentes limpos, de forma a evitar a propagação de agentes 

nocivos. 

 

 Art. 5º - Na entrada dos locais da prática esportiva, deverá estar em destaque as 

informações quanto aos sintomas da COVID-19, formas de contágio, higienização e 

orientações quanto a etiqueta respiratória.  

 

 Art. 6º - Deverá ser promovido o controle de acesso dos atletas, evitando-se 

aglomerações e fazendo cumprir as medidas preventivas para controle da pandemia. 
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 Art. 7º – O descumprimento das regras deste Decreto ensejará na aplicação das 

penalidades previstas no Art. 10 do Decreto Municipal nº 117/2020, de 16/07/2020, sem 

prejuízo das demais penalidades pertinentes, conforme a autoridade fiscalizadora apontar. 

 

 Art. 8º - Caso seja constatado algum caso positivo de COVID-19 dentre os atletas 

que realizaram a prátiica esportiva, as atividades no respectivo estabelecimento ficarão 

suspensas por no mínimo 14 dias. 

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência à 

partir de 08/09/2020, permanencendo em vigor as demais regras do Decreto Municipal 

117/2020, de 16 de julho de 2020. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Lindoeste PR, 04 de setembro de 2020. 

 

 

José Romualdo Pedro       João Paulo Pyl 

Prefeito Municipal        Jurídico Municipal 

 

 

Geni Porcina Gabriel de Souza  Tiago Anastácio de Souza Neves 

Secretária Municipal de Saúde  Assessor Jurídico do Município 
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