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DECRETO N
o
 28.150, DE 21 DE MAIO DE 2020. 

 
Altera o Decreto n

o
 28.055, de 20 de abril de 2020, e 

alterações, que Consolida as medidas estabelecidas no 
Município de Foz do Iguaçu de controle e prevenção 
para o enfrentamento da emergência em saúde pública 
de importância internacional decorrente da Pandemia 
do Novo Coronavírus – COVID-19, e dá outras 
providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso I, do art. 86, da Lei Orgânica do Município,  

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1

o
  Os arts. 5

o
, 5

o
 - C, 11, 16, 17 e 19, do Decreto n

o
 28.055, de 20 de abril de 2020 e alterações, passam a 

vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 5
o
  [...]    

 

[...] 
 

XVIII - Biblioteca Pública Municipal; 
 

[...] 
 

§ 4
o
  [...] 

 

I - o acesso ao Terminal fica restrito a capacidade de 30% (trinta por cento) do volume 
diário de passageiros; 
 

[...] 
 

§ 8
o
  As atividades religiosas coletivas, mantendo-se todas as normas vigentes, poderão 

ser realizadas da seguinte forma: 
 

I - em ambientes com até 100 assentos: 50% da capacidade instalada do templo 
religioso; 
 

II - em ambientes com 101 a 150 assentos: 50 (cinquenta) pessoas;  
 

III - em ambientes acima de 151 assentos: 30% da capacidade instalada do templo 
religioso; 
 

IV -  as cadeiras/assentos deverão ser dispostas de maneira a manter o distanciamento 
de 1,50m entre as pessoas. 
 

[...] 
 

§ 18.  A partir de 25 de maio de 2020, a Biblioteca Pública Municipal funcionará no 
horário das 8h às 14h, mediante agendamento, vedada a entrada ou circulação de 
usuários nas dependências da Biblioteca, além das obrigações gerais vigentes e as 
seguintes normas específicas: 
 

I - devoluções de livros ao acervo serão realizadas exclusivamente por grade externa de 
proteção ou por delimitação na entrada do setor, da seguinte forma: 
 

a) os livros serão acondicionados em saco plástico, etiquetados e depositados em 
estante reservada somente para esta finalidade; 

 

b) os materiais devolvidos seguirão para a quarentena de 14 dias por ordem de data de 
devolução, após a higienização com alcool gel 70%, sabonete líquido neutro, alcool 
líquido 70%  e desinfetante líquido.  
 

II - os empréstimos serão realizados preferencialmente, mediante agendamento pelos 
seguintes canais de comunicação da Biblioteca: whatsapp: 98423-3124, 
https://culturafoz.pmfi.pr.gov.br/biblioteca/ e bibliotecapublicafoz@gmail.com; 
 

III - suspensão temporária do recebimento de doação de material.” (NR)  
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“Art. 5
o
 C. [...] 

 

[...] 
 

X - para as atividades que envolvam chutes ou arremessos a gol, o goleiro deverá utilizar 
luvas que deverão ser higienizadas frequentemente. 
 

[...]” (NR) 
 

“Art. 11. [...] 
 

§ 1
o
  Excetua-se ainda da proibição de que trata o caput deste artigo, o serviço de 

emissão de passaportes e de registro de estrangeiros realizados pela Polícia Federal.’’ 
(NR) 
 

§ 2
o
  Em restaurantes e lanchonetes fica permitido o acesso de crianças acompanhadas 

dos pais ou responsáveis, nas seguinte condições: 
 

I - os pais ou responsáveis deverão cuidar para que as crianças mantenham o 
distanciamento social estabelecido, sob pena de eventual responsabilização; 
 

II - nos shoppings, supermercados e galerias, o acesso de menores de 14 anos, fica 
restrito aos restaurantes e praças de alimentação.”(NR) 
 

“Art. 16.   [...] 
 

[...] 
 
VII - consumo de tabacos e derivados nos locais de venda; 
 

[...]” (NR) 
 

“Art. 17. Fica determinada a suspensão das seguintes atividades no Município de Foz 
do Iguaçu: 
 

[...] 
 

V - Revogado;  
 

[...]” (NR) 
 

“Art. 19.   [...] 
 

[...] 
 

V - o sistema público de saúde somente agendará consultas nos serviços de 
especialidades médicas para idosos acima de 60 anos no horário das 9:30 às 16h.”(NR) 

 
Art. 2

o
  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto perdurar a situação de 

emergência pela COVID-19. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 21 de maio de 2020. 
 

Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito Municipal 

 
Eliane Dávilla Sávio 
Secretária Municipal da Administração 

Nilton Aparecido Bobato 
Responsável pela Secretaria 
Municipal da Saúde 

 
Salete Aparecida de Oliveira Horst 
Responsável pela Secretaria Municipal 
da Fazenda 

Joaquim Rodrigues da Costa 
Diretor Presidente da Fundação 
Cultural de Foz do Iguaçu 

 
  


