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DECRETO No 28.382, DE 3 DE AGOSTO DE 2020. 
 

Revoga o Decreto no 28.356, de 27 de julho de 2020, que 
estabeleceu Estado de Alerta Vermelho no Bairro  
Três Lagoas, com2o medida de controle e prevenção 
para o enfrentamento da emergência em saúde pública de 
importância internacional decorrente da Pandemia do 
Novo Coronavírus – COVID-19. 

 

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;  
 
CONSIDERANDO Mapa de Calor dos casos ativos para a COVID-19 em Foz do Iguaçu do dia 3 de  
agosto de 2020, constante do Boletim Epidemiológico Painel Coronavírus de Foz do Iguaçu; 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1o Fica revogado o Decretos no 28.356, de 27 de julho de 2020, que estabeleceu Estado de Alerta 
Vermelho no Bairro Três Lagoas, como medida de controle e prevenção para o enfrentamento da 
emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da Pandemia do Novo Coronavírus – 
COVID-19. 
 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 4 de  
agosto de 2020. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 3 de agosto de 2020. 
 

Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito Municipal 

 
Eliane Dávilla Sávio 
Secretária Municipal  
da Administração 

Giuliano Inzis 
Secretário Municipal  
da Saúde 

 
Salete Aparecida de Oliveira Horst 
Responsável pela Secretaria Municipal 
da Fazenda 

Reginaldo José da Silva 
Secretário Municipal  
de Segurança Pública 

 

Osli de Souza Machado 
Procurador Geral 
do Município 
 
 

 

 

 
DECRETO No 28.383, DE 3 DE AGOSTO DE 2020. 

 
Altera a Decreto  no 28.303, de 13 de julho de 2020, que 
Dispõe sobre a retomada das atividades comerciais, 
estabelece novos horários de funcionamento e consolida 
as medidas já 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. 

 
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, 
 
CONSIDERANDO o Relatório Interno da Sala de Situação em Saúde, elaborado pela Secretaria Municipal da 
Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, quanto à análise técnica dos casos de COVID-19; 
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CONSIDERANDO a média móvel do dia 3 de agosto de 2020, constante do Boletim Epidemiológico Painel 
Coronavírus de Foz do Iguaçu, redução do número de internamentos e reunião do Gabinete de Crise 
realizada nesta data; 
 

CONSIDERANDO a solicitação formulada pela União Independente de Pais e Atletas – UNIPA – 
mantenedora do Foz Cataratas Futsal, autorização da Secretaria de Estado da Saúde para o retorno das 
atividades para o futebol profissional e o retorno das competições nacionais de futsal; 

 

D E C R E T A: 
 

Art. 1o Ficam alterados os arts. 2o e 5o, do Decreto no 28.303, de 13 de julho de 2020, que passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

“Art. 2o  [...] 
 

[...] 
 

§ 4o [...] 
 

I - os serviços de delivery ou tele-entrega, poderão funcionar 24h; 
 

[...]” (NR) 
 

“Art. 5o [...] 
 

[...] 
 

XXVI - atividades do Foz Cataratas Futsal; 
 

[...] 
 

§ 24. O Transporte Coletivo Urbano de passageiros, operará de segunda a sábado até 
as 00h30min, utilizando, no mínimo, a tabela de horários de domingo, com limitação de 
50% (cinquenta por cento) da capacidade do veículo, devendo ainda cumprir: 
 

[...] 
 

§ 27. As atividades esportivas do futsal de alto rendimento para treinamentos e jogos das 
equipes do Foz Cataratas Futsal, poderão funcionar sem a participação de público e 
além das regras gerais, as normas específicas constantes no Anexo II, deste Decreto.” 
(NR) 

 

Art. 2o Fica permitido aos restaurantes e lanchonetes a utilização de parte dos passeios correspondentes às 
testadas dos seus estabelecimentos, preservando 2m (dois metros) de distanciamento entre as mesas e no 
mínimo 1m (um metro) para passagem de pedestres, bem como observar todo o regramento de 
acessibilidade.  
 

Art. 3o Fica alterada a Tabela constante no Anexo I, do Decreto no 28.303, de 13 de julho de 2020, conforme 
Anexo deste Decreto. 
 

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 4 de  
agosto de 2020e terá vigência enquanto perdurar a situação de emergência pelo COVID-19. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 3 de agosto de 2020. 
 

Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito Municipal 

 

Eliane Dávilla Sávio 
Secretária Municipal  
da Administração 

Giuliano Inzis 
Secretário Municipal  
da Saúde 

 

Salete Aparecida de Oliveira Horst 
Responsável pela Secretaria Municipal 
da Fazenda 

 

Gilmar Antonio Piolla 
Secretário Municipal de Turismo, 
Indústria, Comércio e Projetos 
Estratégicos 

 

Osli de Souza Machado 
Procurador Geral do Município 
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“ANEXO I – Decreto no 28.303  
 

HORÁRIO ATIVIDADES 
[...] [...] 

 
6h às 22h 

- academias de ginástica, musculação, crossfit, dança, natação e hidroginástica; 
- academias e quadras de tênis em condomínios e clubes; 
- açougue; 
- atividades esportivas sem contato físico; 
- autoescolas; 
- comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 
- estacionamentos privados; 
- panificadoras e confeitarias; 
- personal trainers, clínicas de fisioterapia e estúdios de pilates. 

[...] [...] 
6h às 00h - restaurantes, lanchonetes, food trucks e traillers de alimentação. 

[...] [...] 
7h às 22h - lojas e serviços localizados no interior de supermercados. 

[...] [...] 
 

24h 
[...] 
- supermercados, mercados e mercearias. 

”(NR)  
 
 

“ANEXO II – DECRETO No 28.383  
PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DO FOZ CATARATAS FUTSAL  

 

Para a retomada das atividades do Foz Cataratas Futsal, o Município acata a proposta de Protocolo de 
retorno apresentado pela UNIPA – União Independente de Pais e Atletas, mantenedora da equipe como o 
Termo de Responsabilidade Sanitária assumido pela mantenedora, que será dividido em 3 (três) fases: 
 

Fase 1: Triagem e testagem;  
Fase 2: Treinamentos coletivos em local fechado;  
Fase 3: Competições.  
 

Fase 1: Triagem e testagem: A primeira fase é destinada a avalição dos atletas e membros da comissão 
técnica. Antes de qualquer atividade serão coletadas informações em método de triagem em uma escala 
denominada de ESCALA PRÁTICA DE PONTUAÇÃO DO RISCO DA COVID-19. Essa escala é análoga às 
utilizadas pelos clubes de futebol em suas retomadas.  
 

ESCALA PRÁTICA DE PONTUAÇÃO DO RISCO DA COVID-19: 
 

1. Tem febre? 05 Pontos 
2. Tem dor de cabeça? 01 Ponto  
3. Tem secreção nasal? 01 Ponto  
4. Tem dor/irritação na garganta? 01 Ponto  
5. Tem tosse seca? 03 Pontos  
6. Tem dificuldade respiratória? 10 Pontos 
7. Tem dores no corpo? 01 Ponto  
8. Tem diarreia? 01 Ponto  
9. Viajou nos últimos 14 dias para alguma região com casos confirmados de Covid-19? 03 Pontos 
10. Esteve em contato nos últimos 14 dias com um caso diagnosticado de Covid-19? 10 Pontos  

RESULTADO: 
 

A – Risco Baixo de 01 a 09 pontos  
B – Risco Médio de 10 a 19 pontos  
C – Risco Alto de 20 a 36 pontos  
 

Os profissionais serão classificados de acordo com os resultados de risco da escala:  
1) Profissionais com Risco Baixo farão as atividades diárias normalmente;  
2) Profissionais com Risco Médio seguirão para isolamento com acompanhamento médico;  
3) Profissionais com Risco Alto farão os testes indicados pelas autoridades sanitárias e isoladas conforme as 
orientações médicas.  
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Fase 2: Treinamentos coletivos em local fechado: Liberados para as atividades diárias, inclusive para os 
treinamentos de alto rendimento da modalidade em quadra e em alguns períodos na academia, tendo todos 
os cuidados necessários para diminuição de riscos de contágio. Caberá a comissão técnica zelar pelas 
práticas de higiene e cuidados sanitários dos participantes.  
 

Para todas as atividades deverão ser tomadas medidas protetivas obrigatórias para atletas e comissão 
técnica:  
 

Ao sair de casa:  
1) Lavar as mãos com agua e sabão e levar álcool em gel 70% para higienização após o percurso até o local 
de treinamento;  
2) Não fazer nenhuma parada no trajeto casa x local de treinamento x casa, e manter todas as normas 
protetivas deliberadas pela legislação municipal como, o uso de máscaras, higienização das mãos com álcool 
gel 70% e evitar contato com objetos que não são de seu pertence.  
 
Ao chegar no local de treinamento: 
1) Não cumprimentar ninguém com aperto de mão ou abraço e manter o afastamento seguro de 2m (dois 
metros) entre as pessoas;  
2) Higienizar as mãos com álcool gel 70% que o clube disponibilizará na entrada;  
3) Usar máscara, podendo os atletas retirarem durante as atividades dentro da quadra;  
4) Os atletas e membros da comissão técnica passarão pela triagem de escala prática de pontuação de 
riscos do COVID-19, junto a aferição da temperatura corporal por termômetro infravermelho e em caso de 
alguma evidência ou alteração (temperatura corporal acima de 37,2ºC ou pontuação acima de 10 pontos) o 
indivíduo será encaminhado para avaliação médica e afastado do treinamento.  
5) Os atletas virão prontos de casa, evitando o uso do vestiário que estará fechado para a troca de roupa e 
outros aprontos.  
 

Durante o treinamento:  
1) Cada pessoa no local terá o seu próprio recipiente para água ou isotônico, proibido o compartilhamento 
dos mesmos;  
2) Os membros da comissão técnica devem permanecer em distâncias maiores do que 2m (dois metros) 
entre eles;  
3) Os materiais de uso comum, como bola e cones, serão higienizados após cada sessão de treinamento;  
4) Cada atleta terá o seu próprio colete para uso durante as atividades.  
 

Após o treinamento:  
1) Lavar bem as mãos; 
2) Levar para casa os materiais individuais usados durante o treino como toalhas, tênis, caneleira, garrafas e 
outros;  
3) Ir direto para casa sem paradas;  
 

Ao chegar em casa:  
1) Colocar todo o material para lavar e tomar banho diretamente, evitando tocar em outros objetos ou 
pessoas antes;  
2) Manter o distanciamento social;  
 

3) Higienização constante das mãos com álcool gel 70% ou água e sabão.  
4) Ao sentir qualquer tipo de sintoma referente aos da COVID-19, informar imediatamente o departamento 
médico do clube.  
 

Além de todos esses cuidados o clube ainda fará orientações periódicas sobre a manutenção do cuidado 
individual e colocação de avisos em lugares visíveis para a conscientização de todos que por ali passarem, 
além da disponibilização de materiais de higiene como álcool gel e máscaras para a garantia da segurança 
sanitária de todos os colaboradores. 
 

Treinos em academia: deverão seguir todas as normas constantes no § 1o, do art. 5o, do Decreto no 28.303, 
de 13 de julho de 2020, fazendo divisão em grupos de atletas e contando apenas com o preparador físico no 
local, entre os integrantes da comissão técnica. 
 

Fase 3: Competições 
 

O Foz Cataratas Futsal atuará em jogos como mandantes nas competições oficiais ou amistosos em Foz do 
Iguaçu em ginásios com portões fechados, sem público, com acesso exclusivo de atletas, arbitragem, 
comissão técnica, dirigentes, imprensa, segurança e serviço de saúde.  
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É importantíssimo que o staff, de acompanhamento das equipes nos dias de jogo, restrinjam-se ao 
indispensável para a realização do mesmo. Restringindo nestas delegações, o mínimo necessário, somente 
a pessoas sem nenhum tipo de comorbidade, que possa ser sugestiva de agravamento pela infecção da 
COVID-19 e indivíduos menores de 60 anos e maiores de 14 anos.  
 

Nos jogos fora de casa, as viagens, se possível devem ser realizadas no próprio dia do jogo (o que deverá 
ser levado em conta na definição dos horários dos jogos).  
 

Os ônibus devem ser exclusivos para jogadores e staff do jogo. Os demais atletas para uma mesma viagem, 
que também sejam indispensáveis, deverão se deslocar em outro ônibus. Cada atleta ou membro do staff, 
que viaje no ônibus, deve sentar-se sozinho em poltrona dupla e utilizando máscara por todo o trajeto.  
Evitar ao máximo conversas e não deverá haver, nenhum contato com o motorista.  
 

O ônibus deve ser sempre previamente higienizado. Deve existir sempre desinfetante (álcool em gel) dentro 
do ônibus à disposição de quem viajar. Uma parada, se necessária, deve ocorrer num ambiente previamente 
conhecido com uma estação de serviço, adequada e possivelmente bem higienizada.  
 

Os jogadores, staff e motorista devem viajar de máscara, sendo recomendado sua utilização, obrigatória, 
durante a entrada e saída, no ginásio, hotel e paradas obrigatórias e/ou entre outros locais. Devem evitar 
aglomerações de pessoas. Antes do início da viagem de ônibus, na parada e no final da viagem, os 
jogadores e staff devem lavar as mãos e realizar higienização com álcool em gel.  
 

No hotel a acomodação deve ser preferencialmente em quartos individuais, ou quartos duplos com as camas 
individuais separadas no mínimo em 1 metro. Todos devem evitar o uso de elevador, utilizando as escadas 
como alternativa (sem tocar no corrimão). As refeições no hotel devem ser realizadas em espaços arejados e 
os jogadores e staff devem comer em mesas com o menor número de pessoas e maior distanciamento 
possível. Devem ser evitadas conversas desnecessárias.  
 

Devem ser evitados contatos próximos com funcionários do hotel e com outros hóspedes, tanto por 
jogadores como por elementos do staff. O funcionário do hotel, que tenha contato com a equipe, deve usar 
máscara.  
 

Nos dias de jogos, devem preferencialmente, ser criados circuitos de acesso diferenciados para 
jogadores/staff e demais elementos de forma a evitar o contato. Estes trajetos devem estar muito bem 
sinalizados e preferencialmente com fluxo único de entrada e outro, independente, para saída. Não deve 
haver confronto de fluxo.  
 

A medição de temperatura, antes dos jogos, será realizada por termômetro infravermelho ou termografia. 
Cada equipe terá seu responsável por esta medição e reportar a inexistência de jogadores febris ao delegado 
do jogo, assinando compromisso com a verdade. A aferição da temperatura da equipe de arbitragem, será 
realizada pelo responsável da equipe da casa e o mesmo fará o relato ao delegado do jogo com assinatura 
de compromisso com a verdade. Na existência de qualquer indivíduo febril (acima 37,5 graus), o mesmo será 
excluído da participação do evento e encaminhado diretamente para sua residência em veículo individual ou 
no caso de delegações, em confinamento com máscara e isolado do grupo. O vestiário deverá estar bem 
arejado e amplo, de portas sempre abertas e bem limpo/desinfetado, identificados os bancos, escaninhos e 
baias entre outros. Não deve haver nenhum compartilhamento de espaço e materiais. Para os jogos em 
casa, o clube deverá dispor de pelo menos 3 vestiários (equipe da casa, equipe visitante e equipe de 
arbitragem). Preferencialmente, no início até o controle da epidemia e certificação da imunização de todos, 
deve ter um fluxo de entrada e saída dos vestiários para evitar aglomeração e contatos desnecessários. 
 

Da imprensa escrita, radiofônica ou televisiva, deverá ser autorizado o acesso do mínimo possível para 
realização adequada da atividade, todos utilizando máscaras. As coletivas pós jogo, serão realizadas sem a 
presença de jornalistas.  
 
 
 
 

PORTARIA No 70.415 
 

O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
alínea “a”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei no 4.362, de 17 de agosto 
de 2015, no Decreto no 26.488, de 25 de junho de 2018, com o inciso  IV, do art. 8o da Lei Complementar 
Federal no 173, de 27 de maio de 2020, e em atendimento ao Memorando Interno no 066/2020, de 16 de 
julho de 2020, emitido pela Diretoria de Educação Infantil, subordinada à Secretaria Municipal da Educação,  


