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preferencialmente, irão ao encontro dos microempreendedores, nos locais onde são 
exercidas as atividades, para realizar o Levantamento Socioeconômico – LSE.” (NR) 

 
Art. 2

o
  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 9 de abril de 2020. 
 

Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito Municipal 

 
Salete Aparecida de Oliveira Horst 
Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda  
Responsável pela Secretaria Municipal da Administração Interina 

 

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

DECRETO N
o
 28.031, DE 9 DE ABRIL DE 2020. 

 
Estabelece medida administrativa para o controle da 
despesa pública decorrentes do enfrentamento ao 
COVID-19, no Município de Foz do Iguaçu. 

 
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 que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma o disposto no art. 6

o
, e que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 
na forma do art. 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil;  
 
CONSIDERANDO a Lei Federal n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências;  
 
CONSIDERANDO a Lei Federal n

o
 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019; 
 
CONSIDERANDO o art. 150, da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu, que estabelece, no âmbito da 
política de saúde, as atribuições de planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços, a 
execução dos serviços de vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária no município; 
 
CONSIDERANDO o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de  
março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia; 
 
CONSIDERANDO as Portarias n

os
 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020 e a Portaria n

o
 356, de 11 de 

março de 2020, ambas do Ministério da Saúde que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo COVID-19 e que “Dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal n

o
 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil”, respectivamente; 

  



Ano XXIII Diário Oficial Nº 3.830 de 09 de Abril de 2020 Página 8 de 36 

  

www.pmfi.pr.gov.br 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo n
o
 6, de 20 de março de 2020, do Senado Federal, que 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n
o
 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio 
da Mensagem n

o
 93, de 18 de março de 2020; 

 
CONSIDERANDO o estado de calamidade pública declarado pelo Governo do Estado do Paraná, por  
meio Decreto Estadual n

o
 4.319, de 23 de março de 2020,  para fins do art. 65, da Lei Complementar Federal 

n
o
 101, de 4 de maio de 2000; 

 
CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos do Novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil e que 
consequentemente afetará o Município de Foz do Iguaçu, incluindo a economia local; 
 
CONSIDERANDO a declaração de situação de emergência no Município de Foz do Iguaçu, e o 
estabelecimento das demais medidas de controle e prevenção para o enfrentamento da emergência em 
saúde pública de importância internacional, decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), consolidadas por 
meio do Decreto n

o
 27.994, de 25 de março de 2020, do Poder Executivo Municipal; 

 
CONSIDERANDO o estado de calamidade pública decretado pelo Município, por meio do Decreto n

o
 28.000, 

de 30 de março de 2020, 
 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade urgente de adoção de medidas administrativas excepcionais, no 
sentido contribuir exclusivamente, na aplicação de recursos financeiros prioritariamente na área da saúde 
para o enfrentamento da pandemia no Município de Foz do Iguaçu; 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1
o
  Fica autorizada, excepcionalmente, a transferência do percentual de 20% (vinte por cento) dos 

subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Procurador Geral do Município, Secretários Municipais, Diretores-
Superintendentes do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – FOZTRANS –, Instituto de 
Habitação de Foz do Iguaçu – FOZHABITA –, Foz Previdência – FOZPREV – e do Diretor-Presidente da 
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, para o Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob  
n

o
 10.573.693/0001-65. 

 
§ 1

o
  O percentual estabelecido no caput deste artigo deverá ser aplicado, exclusivamente, nas ações para o 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do Novo 
Coronavírus. 
 
§ 2

o
 O disposto neste Decreto terá vigência pelo período de 90 (noventa) dias. 

 
Art. 2

o
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de  

1
o
 de abril de 2020. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 9 de abril de 2020. 
 

Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito Municipal 

 
Salete Aparecida de Oliveira Horst 
Responsável pela Secretaria Municipal 
da Administração Interina 
 
 
 
 

PORTARIA N
o
 69.944 

 
A Secretária Municipal da Administração - Interina, do Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista o constante na alínea “a”, inciso II, do art. 86, da  
Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Decreto n

o
 25.587, de 22 de maio de 2017, Portaria  

n
o
 69.942, de 6 de abril de 2020 e, ainda, em atendimento ao despacho exarado pela Diretoria de Gestão de 

Pessoas, em 6 de abril de 2020,   
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