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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 267 - 19 DE AGOSTO DE 2020 -

Altera dispositivo do Decreto nº 214, de 14 de
julho de 2020, e determina outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLANDIA, ESTADO
DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais, e
 
CONSIDERANDO a retomada no âmbito nacional das
atividades esportivas profissionais de clubes de futebol
vinculados à CBF - Confederação Brasileira de Futebol, e em
relação a Rolândia também à FPF - Federação Paranaense de
Futebol, e ainda a assunção pelos clubes de futebol profissional
das obrigações e responsabilidades vinculadas aos protocolos
médicos estabelecidos por tais entidades, nacional e estadual,
com as devidas testagens para possibilidade de realização de
jogos profissionais oficiais em estádios de futebol, sem a
presença de torcida, mas com a participação de profissionais da
imprensa e participantes necessários para a efetiva realização
dos jogos, como árbitros e assistentes das entidades acima
descritas e dos clubes envolvidos nas partidas,
 
DECRETA
 
Art. 1º - Fica acrescido Parágrafo Único ao art. 35, do Decreto
nº. 214, de 14 de julho de 2020, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
 
Art. 35 - Permanecem fechados ou não permitidos, pela
possibilidade de aglomeração e risco, os estabelecimentos, as
instituições e entidades abaixo descritas:
Bibliotecas
Casas noturnas e boates, e shows não permitidos
Clubes e associações
Comércio ambulante
Condomínios: áreas comuns, salões de festas, churrasqueiras,
quadras esportivas, piscinas, academias, saunas, play-ground e
reuniões
Estádios
Lounges e locais de happy hour
Museus e exposições de arte
Reuniões e eventos em ambientes públicos e privados,
associações, festivos privados, eventos comerciais, festas,
encontros
Salões de festas e comunitários
 
Parágrafo único - Será concedida autorização especial pelo
Executivo Municipal de Rolândia, ouvida a Procuradoria-Geral
do Município, mediante pedido protocolizado junto à Prefeitura
Municipal para a realização de atividades esportivas
profissionais para participação em competição oficial da CBF -
Confederação Brasileira de Futebol e/ou da FPF - Federação
Paranaense de Futebol em estádios de futebol, treinos e jogos,
sem a presença de torcida, com a participação de profissionais
da imprensa e participantes necessários para a efetiva
realização. No caso de jogos, como árbitros e assistentes das
entidades CBF e FPF e dos clubes envolvidos nas partidas,
mediante a apresentação pelo clube ou associação solicitante de
protocolo medico de testagem e demais medidas de segurança
para não proliferação do SARS-COV-2, causador da doença
COVID-19 em Rolândia.

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor no dia 19 de agosto de
2020 (quarta-feira), e vigorara por tempo indeterminado,
podendo ser revisto a qualquer tempo, revogando-se as
disposições em contrário, em razão do cenário epidemiológico



20/08/2020 Prefeitura Municipal de Rolândia

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/8B97D85B/03AGdBq25ntkn81tAF_U7sfy7KhkbPcyTDyguIb1pF07ECMohXkMGeHmu3ppcFPTt3q3J4B… 2/2

da Covid-19, continuando o acompanhamento normal pela
Secretaria Municipal de Saúde, revogando-se as disposições
em contrário.
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 19 dias do mês
de agosto do ano de 2020.
 
LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal
 
ANTÕNIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração 
 
OSWALDO AMÉRICO DE SOUZA JR
Procurador-Geral do Município 
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