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DECRETO Nº 058/2020, de 21 de março de 2020.     

   

ALTERA PARCIALMENTE O DECRETO DE ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA 

CONTROLE E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO 

NOVO CORONAVÍRUS – COVID 19, NO MUNICÍPIO DE NOVA 

PETRÓPOLIS/RS 

 

 

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidos pelos artigos 65 e 66 da Lei 

Orgânica do Município e 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3°, inciso III do Decreto Estadual n° 

55.128/2020 que declarou estado de calamidade pública no Estado do Rio Grande do 

Sul; 

CONSIDERANDO as manifestações públicas recebidas de munícipes de 

Nova Petrópolis; 

CONSIDERANDO as contribuições recebidas do Comitê de Crise, reunido de 

forma permanente e à distância; 

CONSIDERANDO o galopante avanço de casos de confirmação de pessoas 

infectadas pelo coronavirus (COVID-19), no Estado do Rio Grande do Sul e Municípios 

próximos à Nova Petrópolis; 

 

DECRETA 

Art. 1°- O Decreto Municipal n° 057/2020 que decretou Estado de 

Calamidade Pública no Município de Nova Petrópolis para fins de prevenção e de 

enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), passa a vigorar com as 

alterações dispostas neste Decreto. 

Art. 2°- Os art. 2°, 3°, 4°, 12, 13, e 24   passarão a vigorar com a seguinte 

redação: 

Seção I 

Das galerias e centros comerciais 

Art. 2º Fica determinado o fechamento de galerias e centros comerciais, à 

exceção de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, supermercados nestes 

estabelecidos, bem como espaços de circulação para acesso a estes. 
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Seção II 

Dos Restaurantes, Bares, Padarias, Lanchonetes e congêneres 

Art. 3º Fica determinado o fechamento dos estabelecimentos de restaurantes, 

bares, padarias, lanchonetes e congêneres, sendo permitido apenas a retirada no balcão 

de produtos alimentícios e serviço de drive thru e tele entrega (delivery). 

 

Seção III 

Da Indústria, Comércio e Serviços em Geral 

Art. 4º Fica determinado o fechamento de todas atividades industriais 

(fábricas), comerciais (lojas de toda a natureza) e de prestação de serviços privados de 

toda a natureza (hotéis, pousadas motel, hospedagem temporária, inclusive na 

modalidade de locação por temporada, aulas particulares transporte coletivo, escritórios, 

clínicas, salões de beleza...). 

§ 1°- A suspensão a que se refere o caput não se aplica aos seguintes estabelecimentos: 

a) farmácias; 

b) hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, fruteiras 

e centros de abastecimento de alimentos, que poderão prestar atendimento no horário 

compreendido entre as 8h e as 20h, sendo que o funcionamento deve ser realizado com 

equipes reduzidas e com restrição ao número de clientes concomitantemente, como 

forma de controle da aglomeração de pessoas; 

c) clínicas veterinárias em regime de plantão e para venda de rações e medicamentos; 

d) lavanderias; 

e) lojas de venda de água mineral; 

f) padarias, ficando proibido o consumo de alimentos no local;  

g) distribuidoras de energia elétrica, água, gás, saneamento básico, serviço de limpeza 

urbana e coleta de lixo; 

h) serviços de telecomunicações e de processamento de dados; 

i) clínicas de atendimento de serviços de saúde, serviços laboratoriais, clínicas de 

vacinas e estabelecimentos hospitalares, comércio de produtos, equipamentos e 

utensílios para a saúde, higiene e assepsia, e outros estabelecimentos correlatos; 

j) indústrias alimentícias, agroindústrias, indústrias de produtos perecíveis, de 

alimentação animal, de higiene, limpeza e assepsia. 

§ 2° - Os estabelecimentos referidos no § 1° deverão adotar as seguintes medidas: 

a) intensificar as ações de limpeza; 

b) disponibilizar álcool em gel aos seus clientes; 
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c) divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção, e 

d) manter apenas a equipe necessária para a execução dos serviços essenciais; 

e) atividades nas indústrias alimentícias, nas agroindústrias, nas indústrias de produtos 

perecíveis, de alimentação animal, de higiene, limpeza, assepsia, e as que atendam os 

serviços de saúde, para evitar o desabastecimento, mas devem adotar o escalonamento 

da mão de obra necessária, a fim de evitar aglomerações. 

f) Hospedagens em hotéis e motéis, cujos hospedes estejam hospedados na data da 

assinatura deste decreto, até o seu checkout. 

§ 3º Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços deverão manter fechados 

os acessos do público ao seu interior. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas dos estabelecimentos 

comerciais e industriais para a manutenção e segurança, bem como à realização de 

transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos 

similares e os serviços de entrega de mercadorias (delivery). 

§ 5º Os terminais de auto atendimento das agências bancárias, poderão operar desde 

que não haja aglomeração de pessoas no local, bem como seja realizada a higienização 

periódica nos equipamentos. 

§ 6º As agências bancárias poderão manter atendimento interno mediante tele-

agendamento. 

§ 7° Restaurantes, bares e lanchonetes, somente poderão realizar atividade única e 

exclusivamente no sistema de delivery; 

§ 8° Postos de combustíveis, poderão funcionar no período compreendido entre as 7h e 

as 19 h, de segunda-feira a sábado, restando vedada a manutenção de mesas para 

consumo nas dependências das lojas de conveniência, bem como a aglomeração de 

pessoas nos seus espaços de circulação e dependências, abertos ou fechados. 

Seção VI 

Das celebrações religiosas, velórios e cerimônias fúnebres 

Art. 12 Ficam proibidas as celebrações religiosas, exceto velórios e 

cerimônias fúnebres, limitado à presença máxima de 20 pessoas. 

Seção VII 

Das normas gerais de higienização e limpeza 

Art. 13 Sem prejuízo às demais determinações do presente decreto, os locais 

e estabelecimentos excepcionados pelo art. 4° deverão adotar as seguintes medidas ao 

público em geral: 

I – disponibilizar álcool em gel 70% (setenta por cento) nas entradas e locais 

de acesso de pessoas; 

II – disponibilizar toalhas de papel descartável. 

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/


 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis 

Rio Grande do Sul 

Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 
Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo 

www.novapetropolis.rs.gov.br 

 

Seção X 

Das recomendações gerais 

Art. 24 Recomenda-se à população em geral que, mantida a ordem: 

a) Permaneçam em seus lares, locomovendo-se apenas em situações de 

necessidade ou urgência; 

b) Efetuem as compras, apenas, de produtos essências de alimentação e higiene na 

quantidade necessária para a subsistência a curto prazo, evitando grandes 

estoques, tendo em vista que não há notícia de anormalidade no abastecimento. 

c) Mantenha-se constantemente informada sobre o quadro epidemiológico e 

recomendações dos Órgãos Oficiais. 

Art. 3° - O Decreto n° 057/2020, passará a vigorar acrescido dos arts. 26.A, 

26.B e 26.C, com a seguinte redação: 

Art. 26.A- Fica proibida a circulação e aglomeração de pessoas em espaços 

públicos e privados, abertos ou fechados, que não sejam devidamente necessários e 

justificados com base nas atividades excepcionadas neste Decreto. 

Art. 26.B- Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais e nos 

estabelecimentos comerciais. 

Art. 26.C- Sem prejuízo das penalidades previstas no art. 23, fica determinado 

que todas as autoridades administrativas municipais e fiscais municipais adotem as 

providencias cabíveis para a punição de quem descumprir este Decreto, devendo valer-

se das autoridades policiais e da assessoria jurídica do Município para a efetivação do 

cumprimento neste dispostas, como a prisão em flagrante, quando for o caso, de todos 

os que descumprirem o mesmo. 

Art. 4°- Ficam revogados os arts. 5°, 6° 7° do Decreto Municipal n° 057/2020. 

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a partir do horário da publicação deste 

junto à imprensa oficial (14 horas do dia 21 de março de 2020). 

 

                      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 21 de 

março de 2020. 

 

                       REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

 

     REGIS LUIZ HAHN 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA     Prefeito Municipal 

Secretaria Municipal da Administração 
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