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SEDE FOZ DO IGUAÇU 
 

Decreto nº 29.590, de 24 de setembro de 2021. 

Art. 1º Ficam alterados os arts. 1º, 8º e 14, do Decreto nº 29.078, de 29 de março de 

2021, passarão a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º Até o dia 14 de outubro de 2021, as atividades comerciais, industriais, religiosas e 

de serviços estabelecidas no Município de Foz do Iguaçu, poderão funcionar com até 

70% (setenta por cento) da capacidade de público, mediante o cumprimento das medidas 

estabelecidas neste Decreto, além do cumprimento do Termo de Responsabilidade 

Sanitária e todas as demais medidas sanitárias. 

§ 3º As atividades gastronômicas poderão funcionar até as 3h. 

§ 4º Revogado 

 

Art. 2º Ficam revogados os arts. 6º, 7º e 17, do Decreto nº 29.078/2021. 
 

Decreto 29.078, de 29 de março de 2021. 

Art. 1º A partir de 27 de agosto de 2021, as atividades comerciais, industriais e de 

serviços estabelecidas no Município de Foz do Iguaçu, poderão funcionar com até 70% 

(setenta por cento) da capacidade de público, mediante o cumprimento das medidas 

estabelecidas neste Decreto, além do cumprimento do Termo de Responsabilidade 

Sanitária e todas as demais medidas sanitárias. (Redação dada pelo Decreto nº 

29.505/2021). 

 

§ 4º As academias de ginástica para práticas esportivas individuais e/ou coletivas deverão 

funcionar com limitação de 50% (cinquenta por cento) de ocupação. (Redação acrescida 

pelo Decreto nº 29.433/2021) 

 

Art. 6º Poderão funcionar com limitação de até 70% (setenta por cento) da sua 

capacidade, respeitando as medidas sanitárias: 

I - os atrativos turísticos; e 

II - transporte turístico. 
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Parágrafo único. Os meios de hospedagem poderão funcionar com até 100% (cem por 

cento) da sua capacidade, respeitando todas as medidas sanitárias vigentes. (Redação 

dada pelo Decreto nº 29.433/2021) 

§ 4º Os boxes e os trailers nos clubes de pesca e lazer, bem como os quiosques poderão 

ser utilizados por até 20 (vinte) pessoas, preferencialmente, do núcleo familiar. (Redação 

dada pelo Decreto nº 29.433/2021) 

 

Art. 12º Os estabelecimentos de que trata este Decreto deverão cumprir ainda: 

 

V - as atividades nos espaços de recreação e brinquedos coletivos infantis, incluindo as 

localizadas em feiras e espaços públicos, poderão ser retomadas, condicionadas a 

adesão e cumprimento das seguintes regras sanitárias, bem como as normas 

estabelecidas no Termo de Responsabilidade Sanitária, que deverá ser apresentado para 

efeitos de fiscalização, constante no Anexo I, deste Decreto: (Redação dada pelo Decreto 

nº 29.389/2021) 

 

a) distanciamento mínimo de 1,0m (um metro) entre o público infantil e adulto; 

b) manter um funcionário na entrada do local para fazer entrevista com os pais e/ou 

responsável, sobre a condição de saúde tanto da criança quanto dos familiares; 

c) disponibilizar álcool em gel 70%, com acionamento pelos pés, na entrada do local, bem 

como em pontos estratégicos do estabelecimento para higienização das mãos; 

d) separar os locais de entrada e saída para evitar aglomeração; 

e) providenciar monitor responsável pela supervisão do cumprimento dos protocolos 

sanitários; 

f) higienização imediata dos brinquedos após o uso; 

g) permitido o "BRINQUEDÃO", desde que esse não tenha piscina de bolinhas, devendo 

ser realizada a higienização de 3h em 3h (três em três horas) ou, imediatamente, quando 

for identificada a presença de secreções ou outras sujidades; 

h) permitido o "PULA-PULA", limitado a 02 (duas) crianças por vez, mantendo o 

distanciamento físico, sendo obrigatório o uso de máscara e higienização das mãos com 

álcool 70% antes de adentrar ao brinquedo; 

i) permitido "BRINQUEDOS INFLÁVEIS", limitado a 02 (duas) crianças por vez, mantendo 

o distanciamento físico, sendo obrigatório o uso de máscara e higienização das mãos 
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com álcool 70% antes de adentrar ao brinquedo, devendo ser realizada a higienização de 

3h em 3h (três em três horas) ou, imediatamente, quando for identificada a presença de 

secreções ou outras sujidades; 

j) para uso coletivo dos brinquedos e jogos, o atendimento será realizado em estação de 

atividade, assim compreendido um espaço que permita a distância de 1,0m (um metro) 

entre as pessoas ali presentes; 

k) proibida a utilização dos seguintes brinquedos: casa/piscina de bolinhas, tombo legal e 

campo de futebol; 

l) vedadas brincadeiras que envolvam contato físico entre os clientes. (Redação acrescida 

pelo Decreto nº 29.174/2021) 

 

SEDE FOZ DO IGUAÇU 

 Campo de Futebol – Uso restrito. 

 Churrasqueira – Uso restrito. 

 Piscina – Vedado uso. 

 Sala de festas – Uso restrito.  

 Parque Infantil – Uso restrito. 

 Vestiário – Vedado uso. 

 Hotel – Uso restrito - 100% da capacidade respeitando todas as medidas 

sanitárias vigentes. 


