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SEDE FOZ DO IGUAÇU 
 

 

Decreto 29336, de 09 de julho de 2021. 

Art. 2º Ficam alterados os arts. 6º, 8º, 9º, 13 e 14 do Decreto nº 29.078/2021, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8º [ ... ] 

[ ... ] 

V - reuniões residenciais/domiciliar acima de 10 (dez) pessoas entre adultos e 

crianças; 

"Art. 9º [ ... ] 

[ ... ] 

§ 3º Ficam autorizados somente os jogos oficiais organizados pelas Federações, 

Ligas ou Confederações Esportivas a nível estadual ou nacional sem a presença 

de público/torcedor. 

Decreto 29078, de 29 de março de 2021. 

Art. 1º A partir de 28 de maio de 2021 a 3 de junho de 2021, as atividades 

comerciais, gastronômicas, industriais e de serviços estabelecidas no Município 

de Foz do Iguaçu, poderão funcionar com até 50% (cinquenta 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 29.231/2021) 

§ 2º As atividades de supermercados, mercados, mercearias, lojas de 

conveniência, cursos livres e profissionalizantes, clínicas, centros de estéticas, 

academias de ginásticas, atividades esportivas coletivas recreativas, em quadras 

e campos privados e em associações esportivas e clubes esportivos, que tenham 

como atividade econômica a realização de jogos e espaços de recreação e 
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brinquedos coletivos infantis, independente da localização poderão funcionar das 

6h às 23h. (Redação dada pelo Decreto nº 29.307/2021) 

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

deverão funcionar com limitação 30% (trinta por cento) de ocupação. (Redação 

dada pelo Decreto nº 29.231/2021) 

Art. 6º Poderão funcionar com limitação de até 50% (cinquenta por cento) da sua 

capacidade, respeitando medidas sanitárias: 

II - meios de hospedagem; 

Art. 8º Ficam suspensas as seguintes atividades no Município de Foz do Iguaçu: 

V - reuniões residenciais/domiciliar acima de 15 (quinze) pessoas entre adultos e 

crianças; (Redação dada pelo Decreto nº 29.361/2021) 

VII - chácaras de lazer e balneários; 

IX - espaços de lazer coletivos, inclusive piscinas, em condomínios residenciais. 

X - festas e aglomerações com danças e bailes. (Redação acrescida pelo Decreto 

nº 29.130/2021) 

§ 1º Nos clubes de lazer, fica vedado o uso de saunas e piscinas. (Redação dada 

pelo Decreto nº 29.187/2021) 

§ 5º As piscinas em condomínios residenciais e clubes de lazer poderão ser 

utilizadas exclusivamente para treinamentos, condicionadas a autorização 

expressa do síndico ou do responsável pelo clube. (Redação acrescida pelo 

Decreto nº 29.271/2021) 

Art. 9º Fica proibida a utilização dos playgrounds, praças esportivas, campos de 

futebol públicos e academias ao ar livre para atividades recreativas. (Redação 

dada pelo Decreto nº 29.130/2021) 

§ 1º Excepcionalmente, ficam autorizados os treinamentos técnico e tático de 

equipes de competição que disputam campeonatos estaduais e/ou nacionais, 

após a apresentação e anuência do protocolo de atividades junto à Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer. 
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§ 2º Os treinos e jogos oficiais não poderão ser acompanhados por familiares, 

sendo obrigatória a apresentação do comprovante do teste negativo de COVID-19 

em exame RT-PCR, antes da partida oficial. 

§ 4º A partir do dia 20 de abril de 2021, as atividades esportivas coletivas 

recreativas, em quadras e campos privados e em associações esportivas e clubes 

esportivos, que tenham como atividade econômica realização de jogos, poderão 

ser retomadas, condicionadas ao cumprimento do Termo de Responsabilidade 

Sanitária e às seguintes regras: (Redação acrescida pelo Decreto nº 29.130/2021) 

I - o organizador do jogo deve obrigatoriamente informar à Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer com antecedência de 48h por meio eletrônico 

foz.smel@gmail.com, a realização dos jogos, indicando o local e horário da 

partida e, em 24h após o jogo, enviar a relação dos participantes com nome 

completo, CPF e telefone. (Redação dada pelo Decreto nº 29.155/2021) 

II - entrada única, controle e higienização no acesso; (Redação acrescida pelo 

Decreto nº 29.130/2021) 

III - entre uma partida e outra deverá haver intervalo mínimo de 1 hora e cada 

partida não poderá exceder 60 minutos, limitada a 3 (três) partidas diárias; 

(Redação acrescida pelo Decreto nº 29.130/2021) 

IV - os atletas deverão higienizar as mãos no momento de entrar na quadra ou 

campo; (Redação acrescida pelo Decreto nº 29.130/2021) 

V - os vestiários deverão ser interditados, assim como bebedouros e chuveiros, 

permitindo apenas banheiros individuais; (Redação acrescida pelo Decreto nº 

29.130/2021) 

VI - os atletas deverão se deslocar de suas casas vestidos para a partida; 

(Redação acrescida pelo Decreto nº 29.130/2021) 

VII - as atividades deverão ser realizadas com a presença no campo ou na quadra 

somente como o número de atletas determinado pela regra oficial de cada 

modalidade, mais dois atletas por equipe como reserva (que deverão respeitar o 



 
  Associação Paranaense do Ministério Público 

 

______________________________________________________________________________________ 

Rua Mateus Leme, 2018, 2º andar, CEP 80530-010 
Centro Cívico – Curitiba - Paraná 

(41) 3352-2919 
 

distanciamento de 2 metros entre um e outro, bem como o uso de máscara); 

(Redação acrescida pelo Decreto nº 29.130/2021) 

VIII - proibido público ou realização de atividades no local das partidas, como 

churrascos, confraternizações, jogos de baralho, sinuca, jantares ou similares; 

(Redação acrescida pelo Decreto nº 29.130/2021) 

IX - cada pessoa no local terá o seu próprio recipiente para água, proibido o 

compartilhamento dos mesmos; (Redação acrescida pelo Decreto nº 29.130/2021) 

X - cada atleta terá o seu próprio colete ou camisa para uso durante as atividades; 

(Redação acrescida pelo Decreto nº 29.130/2021) 

XI - após a atividade, higienizar bem as mãos. (Redação acrescida pelo Decreto 

nº 29.130/2021) 

 

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. Obs.: Somente 50% da capacidade. 


