
DECRETO NO 15.441 DE 16 DE MAIO DE2O2O.
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO NO 15.424120, CONFORME ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das atribuiçoes que lhe são
conferidas pelo art. 58, inciso lV, da Lei Orgânica de Cascavel,

DECRETA
Art. 1.o O inciso XXV|ll, e alínea "c", do art. 30 do Decreto no 15.42412020, passam a ter a seguinte
redação:

"Lrt.30...
XXVlll - Atividades relrgiosas; missas e culfos com horário das 06h00 as 20h00, devendo ser

obseruadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as segurnfes
medidas:

c) as atividades relrgriosas deverão ter no máximo t h30 (uma e trinta minutos) de duração;

Art. 20 O art. 10, do Decreto no 15.42412020, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 10 O seruiço de transporte coletivo deverá funcionar com seus veículos transporÍando no

máximo 50% (cinquenta por cento) da capacidade de cada veículo, conforme especificações do
fabricante, e garantir o atendimento aos usuários, obseruando o seguinte:

/ - As empresas concessionárias de transporte coletivo deverão realizar sinalização no chão dos
ônibus com a distância mínima delimitada entre os passageiros.

ll - Será obrigatorio o uso de máscara facial para todo o usuário do transporte coletivo, vedado o
acesso sem o uso da máscara, devendo as empresas concessionárias de transporte coletivo
disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento) aos usuários,

lll - Está vedada, por tempo indeterminado, a utilização do "carÍão-estudante";
lV - Os idosos poderão usar o "cartão-isento" nos horários compreendidos entre as th às 11h e

das 14h às 16h.
V - O transporte coletivo urbano não funcionará aos domingos e feriados.
Vl - Deverá ser realizada a profilaxia nos veículos nos transbordos nos terminais e garagens,

mantendo as janelas abertas para ventilação o contágio dos usuários.
Vll - Recomenda-se que idosos e menores de 14 torze) não utilizem o transporte coletivo
urbano.
Vll Deverão ser adotadas, no que as medidas preconizadas ao comércio em
geral, conforme parágrafos do artigo 10 dos artigos 40, do presente Decreto."
Art. 30 Este Decreto entra em vigor ata de sua publ

binete do nicipal,
Cascavel, 16 aio de 2020

na! ranhos,
Prefeito Municipal
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