
REGRAS DE UTILIZAÇÃO 

A partir de 23/12/2020 

 

 

Campo de Futebol - Decreto 28404 de 07 de agosto de 2020 - Uso restrito. 

Churrasqueira - Decreto 28303 de 13 de julho de 2020 - Uso restrito. 

Piscina - Decreto 28580/2020 de 30 de setembro de 2020 - Uso restrito. 

Sala de festas - Decreto 28678 de 30 de outubro de 2020 - Uso restrito. 

Parque Infantil - Decreto 28678 de 30 de outubro de 2020 - Uso restrito. 

Vestiário - Decreto 28404 de 07 de agosto de 2020 - Uso restrito. 

Hotel - Decreto 28114/2020 de 08 de maio de2020 - Uso restrito. 

Obs.: Permitida a utilização de somente 50% da capacidade do Hotel. 

 

É obrigatório o uso de máscara por todos, em todos os espaços comuns, de acordo 

com os termos da Lei Estadual 20.189/2020. 

Mais informações: (44) 99904-4278. 

 

* Conforme Decretos do município de Foz do Iguaçu 

• Campo de Futebol - Decreto 28404 de 07 de agosto de 2020. 

Art. 1º Ficam alterados os arts. 5º e 12, do Decreto nº 28.303, de 13 de julho de 2020, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5º [ ... ] 

[ ... ] 

XXVII - atividades esportivas coletivas recreativas, em quadras e campos privados, de 

associações, clubes e condomínios; 

§ 2º [ ... ] 

[ ... ] 



III - aulas/treinos de no máximo 45min individualizadas ou coletivas restritas a regra do 

distanciamento de 2m (dois metros) entre um aluno/atleta e outro, permitida a presença de 

alunos e atletas a partir de 6 (seis) anos completos; 

[ ... ] 

VI - vedadas atividades que envolvam contato físico entre os alunos/atletas e entre esses e 

instrutores, exceto entre os do mesmo núcleo residencial; 

§ 11 [ ... ] 

[ ... ] 

IV - para os esportes coletivos de quadra serão permitidos turmas de no máximo 10 (dez) 

alunos por aula, sob orientação de pelo menos 1 (um) instrutor; (Redação dada pelo 

Decreto nº 28.611/2020) 

V - para os esportes coletivos de campo serão permitidas até 2 (duas) turmas de no 

máximo 11 (onze) alunos, com pelo menos um instrutor por turma; (Redação dada pelo 

Decreto nº 28.611/2020) 

[ ... ] 

VII - será permitida a presença de alunos somente a partir da idade mínima de 6 (seis) anos 

completos; (Redação dada pelo Decreto nº 28404/2020) 

VIII - para as atividades que envolvam chutes ou arremessos a gol, o goleiro deverá utilizar 

luvas que deverão ser higienizadas frequentemente. 

 

IX - nas atividades que envolvam redes separando os espaços, estas deverão ser 

higienizadas a cada uso; 

VIII - para as atividades que envolvam chutes ou arremessos a gol, o goleiro deverá utilizar 

luvas que deverão ser higienizadas frequentemente. 

 

IX - nas atividades que envolvam redes separando os espaços, estas deverão ser 

higienizadas a cada uso; 

§ 28 As atividades esportivas coletivas recreativas, em quadras e campos privados, de 

associações, clubes e condomínios, poderão ser realizadas, condicionadas à indicação anterior 

do responsável pelo cumprimento das normas e adesão ao Termo de Responsabilidade 

Sanitária, constantes do Anexo III deste Decreto, pela empresa ou associação proprietária do 

espaço, além do cumprimento das regras gerais. 

§ 29 As associações recreativas e clubes privados poderão funcionar, condicionadas à 

indicação anterior do responsável pelo cumprimento das normas e adesão ao Termo de 

Responsabilidade Sanitária, constantes do Anexo IV deste Decreto, além do cumprimento das 

regras gerais. 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/decreto/2020/2861/28611/decreto-n-28611-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-28303-de-13-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-a-retomada-das-atividades-comerciais-estabelece-novos-horarios-de-funcionamento-e-consolida-as-medidas-ja-estabelecidas-no-municipio-de-foz-do-iguacu-de-controle-e-prevencao-para-o-enfrentamento-da-emergencia-em-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-da-pandemia-do-novo-coronavirus-covid-19
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/decreto/2020/2861/28611/decreto-n-28611-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-28303-de-13-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-a-retomada-das-atividades-comerciais-estabelece-novos-horarios-de-funcionamento-e-consolida-as-medidas-ja-estabelecidas-no-municipio-de-foz-do-iguacu-de-controle-e-prevencao-para-o-enfrentamento-da-emergencia-em-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-da-pandemia-do-novo-coronavirus-covid-19
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/decreto/2020/2840/28404/decreto-n-28404-2020-altera-e-acresce-dispositivos-no-decreto-n-28303-de-13-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-a-retomada-das-atividades-comerciais-estabelece-novos-horarios-de-funcionamento-e-consolida-as-medidas-ja-estabelecidas-no-municipio-de-foz-do-iguacu-de-controle-e-prevencao-para-o-enfrentamento-da-emergencia-em-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-da-pandemia-do-novo-coronavirus-covid-19


• Churrasqueira – Decreto 28303 de 13 de julho de 2020 

Proibida a utilização de churrasqueiras e quiosques por mais de 6 (seis) pessoas ao mesmo 

tempo. 

• Piscina – Decreto 28580/2020 de 30 de setembro de 2020 

Art. 1º Ficam alterados os arts. 5º e 12, do Decreto nº 28.303, de 13 de julho de 2020, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5º [ ... ] 

[ ... ] 

XXXIV - piscinas em condomínios, clubes e associações; 

XXXV - assembleias e reuniões em condomínios, sindicatos e associações. 

[ ... ] 

§ 35 As atividades realizadas em piscinas em condomínios, clubes e associações ficam 

permitidas, condicionadas à indicação do responsável pelo cumprimento das normas, além do 

cumprimento das regras gerais e as seguintes: 

I - controle de acesso e controle de pessoal: 

a) 30 % (trinta por cento) da capacidade máxima permitida; 

b) distanciamento mínimo de 1,50 (um metro e meio) entre as cadeiras de sol; 

c) indivíduos com comorbidades serão orientados a não utilizar a piscina em horários 

recreativos. 

II - higienização e segurança 

a) utilização obrigatória de álcool em gel antes do acesso a área da piscina; 

b) utilização obrigatória de toalha individual para higiene pessoal; 

c) higienização das cadeiras de sol após o uso; 

d) utilização de máscara durante o deslocamento nas áreas de uso comum. 

III - conscientização e controle comportamental 

 

a) presença de um moderador para conscientizar, orientar e fazer cumprir as regras 

estabelecidas; 

b) alocação de avisos sobre procedimentos de segurança em locais visíveis. 

• Parque Infantil –Decreto 28678 de 30 de outubro de 2020 



"Art. 5º [ ... ] 

§ 41 As atividades nos espaços de recreação e brinquedos coletivos infantis poderão ser 

realizadas, condicionadas ao cumprimento das regras gerais sanitárias e as seguintes 

normas específicas: 

 

I - obrigatório a presença de um monitor ou recreador no local durante o funcionamento; 

 

II - limitação em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público; 

 

III-disponibilizar álcool em gel; 

 

IV - manter o local arejado com janelas abertas; 

 

V - bloquear piscinas de bolinhas; 

 

VI - higienização a cada hora do local; 

 

VII - entrevista com os pais, na entrada, sobre a condição de saúde tanto da criança quanto 

dos familiares, caso identificado qualquer sintoma respiratório da criança ou de qualquer 

familiar, deverá ser impedida a presença da criança no espaço de recreação e informado o 

plantão Coronavírus. 

• Salão de Festas – Decreto 28678 de 30 de outubro de 2020 

§ 42 As atividades dos salões de dança e bailes poderão ser retomadas, exclusivamente, 

nos espaços licenciados que possuam o Certificado de Responsabilidade Sanitária com o 

Selo de Ambiente Protegido, condicionadas ao cumprimento das regras gerais sanitárias e 

as seguintes normas específicas: 

 

I - utilização de no máximo 50% (cinquenta por cento) da capacidade do público, prevista 

no projeto técnico de prevenção a incêndio e desastre aprovado pelo Corpo de Bombeiros; 

 

II - pista ou espaço de dança demarcada preferencialmente por fita, limitada a 25% (vinte 

e cinco por cento) da capacidade de público do local, desde que respeitando a lotação 

máxima de 1(uma) pessoa por metro quadrado; 

 

III - a pista ou espaço de dança deverá ter um único local para entrada e saída de pessoas, 

devendo ocorrer higienização com alcool 70% na entrada e na saída dos clientes; 

 

IV - obrigatório o uso de máscara durante a permanência na pista ou espaço de dança; 

 

V - distribuição de mesas, respeitando o distanciamento de 1,50m (um metro e meio) 

entre as mesmas; 



VI - o responsável pelo cumprimento das regras sanitárias, especialmente o 

distanciamento social, utilização de máscara e uso de álcool gel, será o organizador do 

evento, devendo o cliente que não cumprir as normas arcar solidariamente com esta 

responsabilidade; 

 

VII - recomenda-se que seja evitado o contato físico entre pessoas estranhas ou de 

diferentes núcleos familiares; 

 

VIII - os eventos sociais com pista ou espaço de dança deverão seguir as mesmas regras 

deste Decreto.(NR) 

  Vestiário – Decreto 28404 de 07 de agosto de 2020 

Os vestiários deverão ser interditados, assim como bebedouros e chuveiros, permitindo 

apenas banheiros individuais. 

• Hotel – Decreto 28114/2020 de 08 de maio de2020. 

Do Funcionamento dos Serviços de Recepção, 

Áreas Comuns e Circulação nos meios de hospedagem 

Art. 3º As atividades de recepção, áreas comuns e circulação, nos meios de hospedagem, 

deverão cumprir as seguintes normas específicas: 

I - uso de máscara obrigatório para colaboradores e hóspedes; 

II - disponibilizar álcool gel 70% nas áreas comuns (recepção, balcões, mesas, saídas de 

elevador e banheiros) e demais pontos estratégicos; 

III - manter ambientes bem ventilados, com janelas e portas abertas, sempre que possível. 

IV - em ambientes climatizados, manter o ar-condicionado com os filtros e dutos regularmente 

limpos e a manutenção em dia. 

V - intensificar a limpeza e desinfecção de pisos, corrimãos, lixeiras, interfones, botões dos 

elevadores, maçanetas, tomadas, torneiras e banheiros, além de outros objetos de uso 

coletivo, como cadeiras, sofás e espreguiçadeiras. 

VI - medir a temperatura de todos os hóspedes no ato do check-in e aplicar questionário sobre 

sintomas respiratórios. Caso apresentar temperatura corporal maior ou igual a 37,8° ou 

sintomas gripais como por exemplo: tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta, 

congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar) acionar o Plantão Coronavírus (99992-0550; 

99997-5251; 99997-5111; 9997-5150; 99997-5257 e 99997-5335). 

VII - priorizar o check-in eletrônico ou organizar o atendimento em filas, considerando a 

marcação no piso com distanciamento de 2 metros, a partir do balcão e entre os clientes; 



VIII - no check-in, o cartão-chave deve ser desinfetado ao ser recebido e antes de ser 

reutilizado. 

IX - no check-out, recomenda-se que o hóspede deposite o cartão-chave em local específico.  

X - as máquinas de débito e crédito devem estar fixas ou envelopadas com filme plástico e 

desinfetadas após cada uso; 

XI - as canetas usadas pelos recepcionistas e caixas para assinatura de documentos, devem ser 

desinfetadas a cada uso. 

XII - manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre os sofás, mesas, cadeiras e 

espreguiçadeiras dos espaços comuns do empreendimento. 

XIII - evitar o compartilhamento de sofás; 

XIV - remover jornais, revistas e livros do lobby para evitar a transmissão indireta. 

Seção II 

Da Responsabilidade Empresarial nas atividades relacionadas aos meios de hospedagem 

Art. 4º  Os estabelecimentos empresariais que atuam nas atividades relacionadas aos meios de 

hospedagem no Município, deverão cumprir as seguintes normas específicas: 

I - disponibilizar sabonete líquido, toalha de papel e álcool gel 70% em diversos locais para uso 

dos colaboradores. 

II - fornecer uniforme, máscaras e EPIs adequados, conforme função exercida e normas 

sanitárias aos seus colaboradores, orientando o não compartilhamento dos mesmos. 

Seção III 

Da atuação dos Colaboradores nas atividades relacionadas aos meios de hospedagem 

Art. 5º Os colaboradores que atuam nas atividades relacionadas aos meios de hospedagem no 

Município, deverão adotar as seguintes normas específicas: 

I - uso obrigatório de máscaras, descartáveis ou de pano, no ambiente de trabalho, 

independentemente de estarem em contato direto com o público. 

II - lavar constantemente mãos com água e sabão ou fazer a higienização com álcool gel 70%: 

a) ao chegar e ao sair ao trabalho; 

b) antes e depois de usar o banheiro; 

c) após coçar ou assoar nariz, pentear os cabelos, cobrir a boca para espirrar, manusear 

dinheiro; 

d) antes de comer, beber, manusear alimentos e fumar; 



e) após manusear quaisquer resíduos. 

f) ao término de cada tarefa, sempre que mantiver contato com qualquer pessoa, objeto ou 

superfície de madeira, metal, pisos, plástico, tecido e vidro. 

III - manter distanciamento social de no mínimo 2 metros em relação aos demais 

colaboradores e clientes. 

IV - o uso de máscara e equipamento de proteção individual (EPI) não poderá ser 

compartilhado com outro colaborador; 

V - os uniformes da equipe devem ser lavados, preferencialmente, em lavanderia adequada; 

VI - mensageiros e manobristas devem higienizar as mãos antes e depois de carregar malas e 

bagagens, recomendando: 

a) ao mensageiro desinfetar a alça da mala, o puxador do zíper e o cadeado/lacre com álcool 

70%. 

b) ao manobrista, aconselha-se higienizar o volante, botões, maçaneta, sensor/chave de 

ignição, tanto antes de dirigir o veículo como na entrega ao cliente. 

Seção V 

Das atividades de Limpeza e Arrumação dos quartos nos meios de hospedagem 

Art. 7º Para a execução de limpeza e arrumação dos quartos nos meios de hospedagem no 

Município, deverão ser observadas as seguintes normas específicas: 

I - manter todas as unidades habitacionais em boas condições de ventilação natural, com 

portas e janelas abertas e ar condicionado desligado, durante o processo de limpeza e 

arrumação; 

II - durante o processo de limpeza e higienização é obrigatório o uso de EPIs adequados, tais 

como avental impermeável, máscaras de proteção, luvas de borracha, óculos ou protetor facial 

pelas camareiras. 

III - proceder a limpeza e desinfecção completa do apartamento e superfícies e a substituição 

de todo o enxoval (fronha, lençol, sobre lençol, cobertor, capas de colchão/travesseiros/ 

edredons, e edredons) a cada troca de hóspede. 

IV - a preparação dos apartamentos deve ser feita em duas etapas, com a correta higienização 

das mãos entre cada etapa e sempre que necessário: 

a) Etapa suja: recolhimento do enxoval, higienização e desinfecção, utilizando touca, avental 

impermeável, máscara, luva, óculos ou protetor facial. 

b) Etapa limpa: recolocação do enxoval. Antes do início desta etapa, o colaborador deve retirar 

a luva e o avental utilizados na etapa anterior, devendo os mesmos serem higienizados e 

desinfetados entre as limpezas de apartamentos. 



V - os travesseiros e colchões devem ter capas de proteção e as mesmas precisam ser 

substituídas e desinfetadas a cada troca de hóspede. 

VI - para aqueles que não possuírem capas de proteção para colchões e travesseiros, 

recomenda-se o rodízio de apartamentos, com a remoção do enxoval para higienização e o 

bloqueio das unidades por 96 (noventa e seis) horas. 

VII - utilizar somente desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies (à base de 

cloro, álcoois, alguns fenóis, quaternário de amônio ou peróxido) regularizados junto à 

ANVISA. 

VIII - de preferência, oferecer pacote de frigobar no check in para não necessitar de acesso 

diário do repositor ao ambiente. 

IX - cobertores devem ser ofertados em embalagens higienizáveis ou substituídos 

automaticamente junto com o enxoval, a cada troca de hóspede. 

X - os cardápios e outros informativos que estiverem nos apartamentos/quartos devem ser 

plastificados, ou impressos em material que permita higienização a cada troca de hóspede. 

XI - a oferta de brindes a exemplo de bloco de notas e canetas, deve ser disponibilizada em 
embalagens higienizáveis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III - DECRETO Nº 28.404 - Fl. 01/02 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE SANITÁRIA 

ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS RECREATIVAS EM QUADRAS E CAMPOS PRIVADOS, 

ASSOCIAÇÕES, CLUBES E CONDOMÍNIOS 

 

Nome Fantasia __ Razão social CNPJ CME: Telefone (  ) ___ 

Endereço:  

Bairro Cidade UFCEP 

 

Sócio Administrador/Representante Legal 

Nome RG CPF 

 

Indicação do(s) Responsável (eis) pelas atividades Nome:-

________________________________________________________________________________ 

RG:___________________________________CPF:__________________________________________ 

Nome:-

________________________________________________________________________________ 

RG:___________________________________CPF:__________________________________________ 

Nome:-

________________________________________________________________________________ 

RG:___________________________________CPF:__________________________________________ 

 

Eu, sócio administrador/representante legal identificado, assumo a responsabilidade de 

adotar medidas preventivas para o enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente da Pandemia da COVID-19 para exercer a(s) 

atividade (s) econômica (s), essencial (is) elencadas no Decreto Municipal nº 28.303, de 13 

de julho de 2020, e outros que vierem a ser editados, seguindo as recomendações 

sanitárias disponíveis e outras que vierem a ser editadas, bem como, cumprir com 

regramento específico a seguir: 

 

1. As atividades deverão ser realizadas com a presença no campo ou na quadra apenas do 

número de atletas determinado pela regra oficial de cada modalidade, mais dois atletas 

por equipe como reserva (que deverão respeitar o distanciamento de 2 metros entre um e 

outro, bem como o uso de máscara); 

2. Durante todas as atividades deverá estar presente o responsável ou um dos 

responsáveis pelo cumprimento deste Termo de Responsabilidade Sanitária indicado pela 

empresa ou entidade. 

3. Em partidas de futebol, futsal e futebol society ou sete, os goleiros deverão usar luvas; 

4. Entre uma partida e outra deverá haver intervalo de mínimo de 15 minutos e cada 

partida não poderá exceder 60 minutos; 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/decreto/2020/2840/28404/decreto-n-28404-2020-altera-e-acresce-dispositivos-no-decreto-n-28303-de-13-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-a-retomada-das-atividades-comerciais-estabelece-novos-horarios-de-funcionamento-e-consolida-as-medidas-ja-estabelecidas-no-municipio-de-foz-do-iguacu-de-controle-e-prevencao-para-o-enfrentamento-da-emergencia-em-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-da-pandemia-do-novo-coronavirus-covid-19
https://www2.leismunicipais.com.br/cgi-local/ct-marcio/listagem_quadro3.pl?idlocal=3269&idambito=3&numero=28303&ano=2020&idleifilha=6023975&idtipo=5&numero_mae=28404&ano_mae=2020&idtipo_mae=5&data_mae=2020-08-07&idleimae=6084843


5. A bola do jogo, deverá ser higienizada antes de cada partida no local, bem como redes e 

traves. 

6. As quadras e os campos com grama sintética deverão ser higienizadas diariamente. 

7. Higienizar bancos existentes no entorno da área do jogo, antes de cada partida; 

8. os atletas deverão higienizar as mãos no momento de entrar na quadra ou campo; 

9. Os atletas deverão se deslocar diretamente de suas casas, com banho tomado e 

vestidos para a partida; 

10. Proibido público ou realização de atividades no local das partidas, como churrascos, 

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

11. Os vestiários deverão ser interditados, assim como bebedouros e chuveiros, 

permitindo apenas banheiros individuais; 

12. Antes de cada partida, os participantes deverão se submeter ao questionário online 

disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica aplicado pelo responsável pelo espaço e 

medição de temperatura; 

13. Qualquer sintoma, a pessoa deverá ser encaminhada imediatamente ao Plantão 

CoronaVírus e excluído da atividade; 

14. Cada pessoa no local terá o seu próprio recipiente para água ou isotônico, proibido o 

compartilhamento dos mesmos; 

15. Cada atleta terá o seu próprio colete ou camisa para uso durante as atividades; 

16. Após a atividade, lavar bem as mãos; 

17. Levar para casa os materiais individuais usados durante o jogo como toalhas, tênis, 

caneleira, garrafas e outros; 

18. Ao chegar em casa, colocar todo o material para lavar e tomar banho diretamente, 

evitando tocar em outros objetos ou pessoas antes. 

 

Nota Orientativa SESA nº 01 limpeza e desinfecção de ambientes: 

 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIEN

TES2.pdf 

Nota Orientativa SESA nº 13 orientações aos empregadores sobre a prevenção do 

coronavírus nos ambientes de trabalho (com exceção dos estabelecimentos de saúde): 

 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO13_PREVENCAO_DO_CORONAVIRUS_NOS_

AMBIENTES_DETRABALHO_pdf.pdf 

 

DECLARO estar ciente de que, o descumprimento das medidas estabelecidas no Decreto 

Municipal nº 28.303, de 13 de julho 2020, no âmbito do Município de Foz do Iguaçu, 

implicará em multa de 100 UFFI`s (cem Unidades Fiscais) independente de prévia 

notificação, interdição com possível procedimento de cassação e eventual 

responsabilização junto ao Ministério Público. 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES2.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES2.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO13_PREVENCAO_DO_CORONAVIRUS_NOS_AMBIENTES_DETRABALHO_pdf.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO13_PREVENCAO_DO_CORONAVIRUS_NOS_AMBIENTES_DETRABALHO_pdf.pdf
https://www2.leismunicipais.com.br/cgi-local/ct-marcio/listagem_quadro3.pl?idlocal=3269&idambito=3&numero=28303&ano=2020&idleifilha=6023975&idtipo=5&numero_mae=28404&ano_mae=2020&idtipo_mae=5&data_mae=2020-08-07&idleimae=6084843


 

Foz do Iguaçu, ___________ de___________________ de 2020. 

 

Assinatura do Sócio ou Representante Legal 

ou anuência eletrônica 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE  

DECRETO No 28.758, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Art. 1º A partir de 1º de dezembro de 2020, pelo período de até 14 (quatorze) dias, fica 

estabelecido o horário até meia-noite para o funcionamento das seguintes atividades:  

 IV - eventos sociais; 

VIII - associações recreativas, clubes privados, pesque-pagues, balneários; 

IX - salões de baile sem pista de dança. 

Fonte: https://www.radioculturafoz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/DECRETO-

N%C2%BA-28.758.pdf 

 

https://www.radioculturafoz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/DECRETO-N%C2%BA-28.758.pdf
https://www.radioculturafoz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/DECRETO-N%C2%BA-28.758.pdf

