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DECRETO Nº 066/2020, de 03 de abril de 2020.     

   

REITERA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS E 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 Decreto Estadual n° 55.154/2020 que reitera 

a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio 

Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências; 

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério Público Estadual, no 

sentido de adequar os Decretos Municipais ao Decreto estadual n° 55.149/2020, 

observado os limites nele impostos, salvo justificativas de normas sanitárias; 

 

DECRETA 

Art. 1°Fica reiterado o estado de calamidade pública em todo o território do 

Município de Nova Petrópolis para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 

causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) com base na declaração de Estado de 

Calamidade Pública estadual reconhecida pela Assembleia Legislativa por meio do 

Decreto Legislativo nº 11.220, de 19 de março de 2020 

Art. 2º Todos os cidadãos de Nova Petrópolis ficam obrigados à adotar todas 

as medidas e providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), observado o disposto neste 

Decreto, nas determinações dispostas pelas Secretarias Municipais, e no Decreto 

Estadual n° 55.154/2020, no que couber.  

Parágrafo único. São medidas sanitárias, de adoção obrigatória por todos, 

para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo 

Coronavírus), dentre outras:  

I – a observância do distanciamento social, restringindo a circulação, as 

visitas e as reuniões presenciais de qualquer tipo ao estritamente necessário;  

II – a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, 

antes e após a realização de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, 
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como sabão ou álcool em gel setenta por cento, bem como da higienização, com 

produtos adequados, dos instrumentos domésticos e de trabalho;  

III – a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço 

ou lenço descartável ao tossir ou espirrar; 

IV – o uso de máscaras (protetores salivares), nas seguintes situações: 

a) sempre que recomendado; 

b) quando exigido por normas de segurança do trabalho ou profissionais de 

saúde; 

c) quando o trabalho exigir a aproximação de outra pessoa a uma distância 

inferior a dois metros; 

d) a quem manipula alimentos.  

 

CAPITULO I 

DAS MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 

 

Seção I 

Das medidas de prevenção ao COVID-19 nos estabelecimentos 

comerciais e industriais  

Art. 3º São de cumprimento obrigatório por estabelecimentos comerciais e 

industriais, restaurantes, bares e lanchonetes, para fins de prevenção à epidemia 

causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), as seguintes medidas, além das demais 

constantes deste Decreto, no que couber:  

I - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre 

quando do início das atividades, as superfícies de toque (mesas, equipamentos, 

cardápios, teclados, etc.), preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou 

outro produto adequado;  

II - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 

três horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das 

atividades, os pisos, as paredes, os forro e o banheiro, preferencialmente com água 

sanitária ou outro produto adequado;  

III - manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil 

acesso, álcool em gel setenta por cento, para a utilização dos clientes e dos funcionários 

do local;  

IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela 

externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;  

V - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários de 

clientes e de funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e 

toalhas de papel não reciclado;  
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VI – manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados de 

forma a evitar a contaminação cruzada;  

VII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações 

de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;  

VIII – diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas no 

estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de 

pessoas no local e garantindo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros;  

IX - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema 

eficaz para evitar filas ou aglomeração de pessoas;  

X - dispor de funcionário do próprio estabelecimento para servir os clientes 

em refeitórios ou restaurantes que adotarem o sistema de “buffet", com utilização de 

protetor salivar e EPIs apropriados, de forma a evitar a contaminação cruzada e evitar o 

manuseio de pegadores de alimentos pelos clientes; 

XI – determinar a utilização pelos funcionários encarregados de preparar ou 

de servir alimentos, bem como pelos que, de algum modo, desempenhem tarefas 

próximos aos alimentos, do uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado;  

XII – manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações 

sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo 

Coronavírus);  

XIII – instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de 

cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada turno, da utilização 

de produtos assépticos durante o desempenho de suas tarefas, como álcool em gel 

setenta por cento, da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como 

do modo correto de relacionamento com o público no período de emergência de saúde 

pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus);  

XIV – afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze 

dias, das atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público 

todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19.  

Parágrafo único. O distanciamento interpessoal mínimo de dois metros de 

que trata o inciso VIII deste artigo pode ser reduzido para o mínimo de um metro no caso 

de utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs – adequados para evitar 

contaminação e transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus).  

Seção II 

Do fechamento excepcional e temporário dos estabelecimentos comerciais 

Art. 4º Fica proibida, na forma do Decreto Estadual n° 55.154/2020, a 

abertura para atendimento ao público, em caráter excepcional e temporário, dos 

estabelecimentos comerciais situados no território do Município de Nova Petrópolis.  
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§ 1º Consideram-se estabelecimentos comerciais para os fins do disposto no 

“caput” todo e qualquer empreendimento mercantil dedicado ao comércio ou à prestação 

de serviços, tais como lojas, centros comerciais, teatros, cinemas, casas de espetáculos, 

dentre outros, que impliquem atendimento ao público, em especial, mas não só, os com 

grande afluxo de pessoas.  

§ 2º Não se aplica o disposto no “caput” às seguintes hipóteses:  

I – à abertura de estabelecimentos que desempenhem atividades 

consideradas essenciais conforme o estabelecido no art. 12 deste Decreto, cujo 

fechamento fica vedado;  

II – à abertura de estabelecimentos para o desempenho de atividades 

estritamente de tele-entregas e “take-away”, vedada, em qualquer caso, a aglomeração 

de pessoas;  

III – aos estabelecimentos industriais de qualquer tipo, inclusive da 

construção civil, vedado, em qualquer caso, o atendimento ao público que importe 

aglomeração ou grande fluxo de clientes.  

IV – aos estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às atividades 

essenciais ou à indústria, inclusive a da construção civil, vedado, em qualquer caso, o 

atendimento ao público que importe aglomeração ou grande fluxo de clientes;  

V – aos estabelecimentos de prestação de serviços, ainda que não 

essenciais, que não atendam ao público; 

VI – feiras da agricultura familiar organizadas em espaços abertos e de forma 

a gerarem a aglomeração de pessoas, observas as medidas e providências constantes 

do art. 3°.  

§ 3° - Os estabelecimentos de prestação de serviços, somente poderão 

funcionar com suas portas fechadas ao público, resguardo o atendimento particular, 

mediante agendamento de horário individualizado aos clientes, observadas as medidas e 

providências constantes do art. 3°. 

§ 4° - Aos estabelecimentos comerciais, proibidos de abertura para 

atendimento ao público, na forma estabelecido no caput, será facultado o fornecimento 

de produtos e materiais mediante serviço de encomenda e entrega individualizada. 

§ 5° - Fica vedada as visitas à lares de idosos, salvo nas hipóteses de 

necessidade e urgência, assim definidas pela direção dos respectivos lares. 

§ 6° - Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e nos 

estabelecimentos comerciais cuja abertura é permitida. 

Seção III 

Da proibição excepcional e temporária de reuniões, eventos e cultos 

Art. 5º Fica proibida, na forma do Decreto Estadual n° 55.154/2020, no âmbito 

do Município de Nova Petrópolis, a realização de eventos e de reuniões de qualquer 
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natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, missas e cultos, com mais 

de quinze pessoas, observado, nos casos permitidos, um distanciamento interpessoal 

mínimo de dois metros entre os participantes, bem como o disposto nos incisos I, II, III, 

IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII do art. 3º.  

§ 1°- De forma excepcional e com o intuito de resguardar o interesse da 

coletividade de Nova Petrópolis, exceto as exceções constantes do caput, ficam proibidas 

as seguintes atividades: 

I - casas noturnas, boates, pubs, casa de shows, bares noturnos, bailes, bar 

musical, restaurante dançante, restaurante musical e casas de eventos; 

II - CTG’s, salões comunitários de associações, sociedades, grupos e 

agremiações culturais e esportivas, locais de jogos e entretenimento, parques de 

diversão, estabelecimentos de festas e recreação infantil, sedes esportivas, culturais e 

atividades congêneres; 

III - academias, centros de treinamento, quadras poliesportivas; 

IV - teatros, museus, centros culturais e de eventos, bibliotecas, cinemas; 

V - piscinas de clubes e áreas de uso comum de condomínios. 

 

§ 2°- Incluem-se nas vedações, as assembleias de clubes e entidades, 

reuniões, ensaios e apresentações de corais, grupos de danças, grupos musicais, grupos 

de bolão e demais atividades nos estabelecimentos definidos neste artigo. 

Seção IV 

Da suspensão excepcional e temporária das aulas, cursos e treinamentos 

presenciais 

Art. 6º Ficam suspensas, as aulas, cursos e treinamentos presenciais em 

todas as escolas, públicas ou privadas e municipais, bem como em estabelecimentos 

educativos, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças, incluídas as creches e pré-

escolas, situadas em todo o território do Município de Nova Petrópolis.  

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação e Desporto 

estabelecerá, no âmbito das escolas públicas municipais, plano de ensino e medidas 

necessárias para o cumprimento das medidas de prevenção da transmissão do COVID-

19 (novo Coronavírus) determinadas neste Decreto e no Decreto Estadual n° 

55.154/2020.   

Seção V 

Das lojas de conveniência 

Art. 7º As lojas de conveniência dos postos de combustível, localizados no 

território de Nova Petrópolis poderão funcionar, ressalvadas as localizadas junto às 

Rodovias estaduais e federais, que poderão manter seu funcionamento regular, apenas 

no intervalo compreendido entre as 7h e as 19h, vedadas a abertura aos domingos, bem 

como, em qualquer localização, dia e horário, a aglomeração de pessoas nos espaços de 

circulação e dependências dos postos de combustíveis e suas lojas, abertos e fechados.  
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Seção VI 

Do atendimento exclusivo para grupos de risco 

Art. 8°. Os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários ou setores 

exclusivos para atender os clientes com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles de 

grupos de risco, conforme autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus).  

 

Seção VII 

Da vedação de elevação de preços 

Art. 9°. Fica proibido aos produtores e aos fornecedores de bens ou de 

serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar, excessivamente, o seu 

preço ou exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, em decorrência da 

epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus);  

 

Seção VIII 

Do estabelecimento de limites quantitativos 

Art. 10. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes estabeleçam 

limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à 

alimentação, sempre que necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais 

produtos.  

Seção IX 

Das medidas de prevenção ao COVID-19 no transporte 

Art. 11. Ficam estabelecidas as seguintes medidas, de cumprimento 

obrigatório por operadores de transporte coletivo e seletivo, bem como a todos os 

responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público e privado, de 

passageiros, inclusive os de aplicativos:  

I - realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos 

que impeçam a propagação do vírus como álcool líquido setenta por cento, solução de 

água sanitária, quaternário de amônio, biguanida ou glucoprotamina;  

II - realizar limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as mãos 

dos usuários, como roleta, bancos, balaústres, pega-mão, corrimão e apoios em geral, 

com álcool líquido setenta por cento a cada viagem no transporte individual e, no mínimo, 

a cada turno no transporte coletivo;  

III - realizar limpeza rápida com álcool líquido setenta por cento dos 

equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão de crédito e débito), após 

cada utilização;  

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 

 

IV - disponibilizar em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente 

na entrada e na saída dos veículos, de álcool gel setenta por cento;  

V – manter, durante a circulação, as janelas e alçapões de teto abertos para 

manter o ambiente arejado, sempre que possível;  

VI – manter higienizado o sistema de ar-condicionado;  

VII – manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações 

sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo 

Coronavírus);  

VIII - utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem 

da tabela horária, veículos que possuam janelas passíveis de abertura (janelas não 

lacradas), utilizando os demais veículos apenas em caso de necessidade e para fins de 

atendimento pleno da programação de viagens;  

IX – instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de 

cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada viagem realizada, da 

utilização de produtos assépticos durante a viagem, como álcool em gel setenta por 

cento, da manutenção da limpeza dos veículos, bem como do modo correto de 

relacionamento com os usuários no período de emergência de saúde pública decorrente 

do COVID-19 (novo Coronavírus).  

X – afastar, imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, 

pelo prazo mínimo de quatorze dias, das atividades em que haja contato com outros 

funcionários ou com o público todos os empregados que regressarem de localidades em 

que haja transmissão comunitária do COVID-19, conforme boletim epidemiológico da 

Secretaria Estadual da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto 

com caso suspeito ou confirmado;  

XI – afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze 

dias, das atividades em que haja contato com outros funcionários ou com o público todos 

os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19.  

Parágrafo Único- O transporte coletivo de passageiros, público e privado 

somente pode ser realizado sem exceder à capacidade de passageiros sentados.  

Seção XI 

Das atividades e serviços essenciais 

Art. 12. Fica resguardado o regular exercício e o funcionamento das 

atividades públicas e privadas essenciais, ficando vedado o seu fechamento.  

§ 1º São atividades públicas e privadas essenciais aquelas indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim consideradas aquelas 

que, se não atendidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população de Nova Petrópolis e aos que em seu território atuarem, tais como:  

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;  
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II - assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade;  

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda 

de pessoas e bens;  

IV - atividades de defesa civil;  

V - transporte de passageiros e de cargas, observadas as normas 

específicas;  

VI - telecomunicações e internet;  

VII - serviço de “call center”;  

VIII - abastecimento de água;  

IX - coleta lixo;  

X - iluminação pública;  

XI - produção, distribuição, transporte, comercialização e entrega, realizadas 

presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, de higiene, 

de alimentos e de bebidas; 

XII - serviços funerários;  

XIII - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;  

XIV – lotéricas;  

XV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença 

dos animais;  

XVI - inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e 

vegetal;  

XVII - vigilância agropecuária;  

XVIII - serviços bancários prestados pelas instituições supervisionadas pelo 

Banco Central do Brasil, obedecido, quanto ao atendimento ao público, as disposições de 

que trata o art. 3º deste Decreto.  

XIX - serviços postais;  

XX - serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por todos os 

meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de 

imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre outros;  

XXI - serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento 

de dados “data center” para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;  

XXII - atividades relacionadas à construção, manutenção e conservação de 

estradas e de rodovias;  

XXIII - atividades de fiscalização em geral, em âmbito municipal;  

XXIV - serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em 

cativeiro;  

XXV - produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e 

de acessórios para refrigeração, serviços de manutenção, conserto e reparos de 

aparelhos de refrigeração, de elevadores e de outros equipamentos essenciais ao 

transporte, à segurança e à saúde, bem como à produção, à industrialização e ao 

transporte de cargas, em especial de alimentos, medicamentos e de produtos de higiene;  
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XXVI - serviços de hotelaria e hospedagem destinados, exclusivamente para 

hospedes em viagem profissional (à trabalho) e desde que observadas as medidas de 

que tratam o art. 3º deste Decreto.  

 

 § 2º Também são consideradas essenciais, dentre outras, as seguintes 

atividades acessórias e de suporte indispensáveis às atividades e aos serviços de que 

trata o § 1º:  

I – atividades e serviços de limpeza, asseio e manutenção de equipamentos, 

instrumentos, vestimentas e estabelecimentos;  

II – atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de 

transporte, de disponibilização, de reparo, de conserto, de substituição e de conservação 

de equipamentos, implementos, maquinário ou qualquer outro tipo de instrumento, 

vestimentas e estabelecimentos;  

III – atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de 

transporte e de disponibilização de todo e qualquer tipo de insumos, em especial os 

químicos, petroquímicos e plásticos;  

IV – atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, 

de transporte e de disponibilização de todo e qualquer tipo de peças para reparo, 

conserto, manutenção ou conservação de equipamentos, de implementos, de maquinário 

ou de qualquer outro tipo de instrumento, de vestimentas e de estabelecimentos;  

V – atividades e serviços de coleta, de processamento, de reciclagem, de 

reutilização, de transformação, de industrialização e de descarte de resíduos ou 

subprodutos de animais, tais como, dentre outros, curtumes e graxarias.  

VI - serviços de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de 

equipamentos e de pneumáticos, bem como serviços dedicados à comercialização, 

distribuição e fornecimento de peças, combustíveis, alimentação e hospedagem a 

transportadores de cargas e de passageiros, desde que observadas, no que couber, as 

medidas de que trata o art. 3º deste Decreto. 

§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 

funcionamento das atividades e dos serviços essenciais de que trata este Decreto.  

§ 4º Fica permitido o funcionamento de agências bancárias, desde que estas 

adotem as providências necessárias para garantir um distanciamento interpessoal 

mínimo de dois metros entre seus clientes; observem as medidas de que tratam os 

incisos I, II, III, IV, V, IX, XII, XIII e XIV do art. 3º deste Decreto; assegurem a utilização 

pelos funcionários encarregados de atendimento direto ao público do uso de 

Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado; bem como estabeleçam horários, 

agendamentos ou setores exclusivos para atender os clientes com idade igual ou 

superior a sessenta anos e aqueles de grupos de risco, conforme autodeclaração.  
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CAPITULO II 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

Seção I 

Das medidas emergenciais no âmbito da administração municipal 

Art. 13. Ficam estabelecidas as seguintes medidas no âmbito da 

Administração Municipal, além das demais aplicáveis já dispostas no presente Decreto:  

I- O atendimento ao público, nas repartições municipais ficarão limitadas ao 

atendimento presencial, apenas para os serviços essenciais, observada a manutenção do 

serviço público, preferencialmente por meio de tecnologias que permitam a sua 

realização à distância.  

II- Todos os agentes públicos municipais, servidores, estagiários ou 

prestadoras de serviço ao Município deverão informar, antes de retornar ao trabalho, as 

localidades que visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem;  

III- Todos os agentes, servidores, estagiários, prestadores de serviços e 

colaboradores que regressarem de localidades em que haja transmissão comunitária do 

COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como aqueles 

que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão 

afastar-se, imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, pelo prazo 

mínimo de quatorze dias, das atividades em que haja contato com outros servidores ou 

com o público. 

IV- Caberá à cada Secretário Municipal, a organização, para aqueles 

servidores ou colaboradores a que não se faz possível o trabalho à distância, bem como 

para os estagiários, escalas com o revezamento de suas jornadas de trabalho, sempre 

que possível, dispensando-os, se necessário, do comparecimento presencial, sem 

prejuízo de suas remunerações ou bolsas-auxílio;  

V- cancelamento de eventos oficiais, que envolvam aglomeração de pessoas; 

VI- proibição de aglomeração de pessoas nos espaços públicos abertos e 

fechados (praças, ruas, parques); 

VII- suspensão do comércio ambulante; 

VIII- fechamento dos atrativos turísticos e de entretenimento, públicos e 

privados (públicos: Ninho das Águias, Moinho Rasche, Labirinto, Torre de Informações e 

Parque Aldeia do Imigrante, Espaço Mais Cultura. Privados: parques, campings e 

congêneres); 

IX- suspensão do atendimento externo da Biblioteca Pública Municipal e 

Arquivo Histórico Municipal; 

X- suspensão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, da concessão de férias, de licenças e a compensação de eventual banco de horas 

dos servidores; 
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XI- possibilidade de convocação de servidores lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social que estiverem de férias ou licença interesse, 

para retomar o trabalho; 

XII- fechamento dos banheiros públicos; 

XIII- suspensão no âmbito de todas as Secretarias Municipais, dos cursos de 

formação, capacitação profissional e congêneres; 

XIV- horário de atendimento ao público externo na sede da prefeitura e sede 

das secretarias municipais, das 13.30h às 17,00h, ininterruptamente; 

XV- horário interno normal das Secretarias Municipais, com as precauções e 

restrições constantes deste Capítulo;  

XVI- restrição aos atendimentos presenciais, limitados à assuntos de extrema 

urgência e necessidade, priorizando-se atendimento à distância, através de meios 

eletrônicos de comunicação; 

XVII- atendimentos presenciais, preferencialmente para assuntos de extrema 

urgência e necessidade, priorizando-se atendimento à distância, através de meios 

eletrônicos de comunicação; 

XVIII- suspensão dos prazos administrativos, inclusive de vencimento de 

tributos e do cumprimento de notificações e determinações exaradas pelo Poder Público; 

XIX- restringir a circulação, o encaminhamento e o recebimento, no âmbito da 

administração pública municipal, de processos físicos, exceto os considerados urgentes; 

XX- suspensão do estacionamento rotativo; 

XXI- dispensa dos servidores municipais de comparecimento para 

atendimento presencial junto ao Município, que se enquadrarem numa das seguintes 

hipóteses: 

a) com 60 anos idade ou mais, exceto os profissionais de saúde; 

b) Gestantes; 

c) Que tiverem retornado à 7 (sete) dias ou menos de viagem ao exterior ou 

de outros Estados da Federação, pelo período de 14 dias da data do retorno ao 

Município; 

d) portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras;  

e) portadores de doenças que, por recomendação médica específica que 

puderem desempenhar suas atribuições à distância. 

§ 1º Os servidores dispensados do comparecimento presencial ao serviço 

deverão desempenhar, dentro das possibilidades, suas tarefas habituais a partir de casa. 

§ 2º A Administração Municipal fornecerá meios de locomoção e 

equipamentos aos servidores que desempenharão suas atividades a partir de casa. 
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§ 3º As recomendações médicas de afastamento do serviço público e os 

atestados médicos de licença de saúde poderão ser encaminhados por e-mail ou outro 

meio eletrônico ao setor de recursos humanos da Administração Municipal. 

§ 4º Os atendimentos ao Público, junto aos Órgãos Municipais será efetuado, 

via telefone e demais canais eletrônicos disponibilizados pela Administração. 

§ 5º Os telefones para atendimento à população, são: 

 Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis - (54) 3281-8400 

 Secretaria Municipal de Administração – (54) 3281-8447 

 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – (54) 3281-8446 

 Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação – 

(54) 3281-8415 

 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – (54) 3281-8440 

 Secretaria Municipal da Fazenda e Setor de Tributos – (54) 3281-8448 

 Setor de Compras – (54) 3281-8450 

 Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - (54) 3281-1222 | 

(54) 99663-8918 

 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - (54) 3298-2650 

 Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos Urbanos e Rurais - (54) 

3281-1559 

 Departamento Municipal de Cultura - (54) 3281-4064 

 Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva - (54) 3281-2299 

 Departamento Municipal de Desporto - (54) 3281-8406 

 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - (54) 3281-4054 | (54) 

3281-3811 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Vida Nova - (54) 3281-2087 | (54) 

3281-3712 

 Carteiras de Identidade | Junta Militar | Agência FGTAS/SINE - (54) 3281-

3000 

 Fiscalização Ambiental - (54) 3281-8409 

 Fiscalização Sanitária - (54) 3298-2664 

 Vigilância Ambiental em Saúde - (54) 3298-2665 

 

§ 6° - Não se considera comércio ambulante para fins deste Decreto, os 

serviços de drive thru e tele entrega (delivery). 

§ 7° - Fica assegurado aos fiscais municipais o direito e o dever de 

cumprimento das determinações e proibições estabelecidas neste Decreto e no Decreto 

Estadual n° 55.154/2020. 
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Seção II 

Da suspensão de eventos e viagens 

  Art. 14. Ficam suspensas as atividades presenciais de capacitação, de 

treinamento ou de eventos coletivos, bem como a participação de servidores públicos em 

eventos ou em viagens internacionais ou interestaduais.  

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata o “caput” deste 

artigo deverão ser avaliados e autorizados pelo Prefeito Municipal. 

Seção III 

Das reuniões 

Art. 15. As reuniões de trabalho, sessões de licitações e outras atividades 

que envolvam aglomerações de pessoas deverão ser realizadas, na medida do possível, 

sem presença física, mediante o uso por meio de tecnologias que permitam a sua 

realização à distância.  

Seção IV 

Da vedação de circulação de processos físicos 

Art. 16. Fica vedada a circulação, o encaminhamento e o recebimento, no 

âmbito da administração pública municipal, de processos físicos, exceto os considerados 

urgentes.  

Seção V 

Do ponto biométrico 

Art. 17. Fica dispensada a utilização da biometria para registro eletrônico do 

ponto, devendo ser realizada a aferição da efetividade por outro meio eficaz de acordo 

com as orientações definidas no âmbito de cada Secretaria Municipal. 

Seção VI 

Da convocação de servidores públicos 

Art. 18. Ficam suspensas, excepcional e temporariamente, as férias e as 

licenças prêmio dos servidores com atuação nas áreas da Saúde, Fiscalização, Compras 

e jurídica para atuar conforme as orientações dos Secretários Municipais.  

Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo não se aplica às 

servidoras 

gestantes e portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras, 

devidamente comprovadas.  

Art. 19. Ficam os Secretários Municipais autorizados a convocar os 

servidores cujas funções sejam consideradas essenciais para o cumprimento do disposto 

neste Decreto, especialmente aqueles com atribuições de fiscalização, dentre outros, 

para atuar de acordo com as escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.  
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Seção VII 

Dos prestadores de serviço terceirizados 

Art. 20. Os Secretários Municipais adotarão, para fins de prevenção da 

transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), as providências necessárias para, no 

âmbito de suas competências:  

I – determinar que as empresas prestadoras de serviços terceirizados 

procedam ao levantamento de quais são os seus empregados que se encontram no 

grupo risco para avaliação da necessidade de haver suspensão ou a substituição 

temporária na prestação dos serviços desses terceirizados;  

II – estabelecer, mediante avaliação das peculiaridades de cada atividade e 

da diminuição do fluxo dos respectivos servidores pelas medidas emergenciais de 

prevenção da transmissão do COVID-19 (teletrabalho e revezamento), observadas as 

necessidades do serviço público, a implantação de revezamento de turno ou a redução 

dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas ou, ainda, a redução dos postos de 

trabalho dos contratos de prestação de serviço, limitadamente ao prazo que perdurarem 

as medidas emergenciais, caso em que deverá ser comunicada a empresa da decisão, 

bem como da redução do valor proporcional aos custos do vale-transporte e auxílio 

alimentação que não serão por ela suportados.  

Seção VIII 

Das demais medidas de prevenção no âmbito da administração pública municipal 

Art. 21. Os órgãos e unidades da administração pública municipal deverão 

adotar, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), as 

seguintes medidas:  

I - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas 

abertas, sempre que possível;  

II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;  

III – evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores;  

IV – vedar a realização de eventos com mais de trinta pessoas.  

Seção IX 

Da suspensão dos prazos de defesa e recursais 

Art. 22. Ficam suspensos, excepcional e temporariamente, os prazos de 

defesa e os prazos recursais no âmbito dos processos da administração pública estadual 

direta e indireta.  
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Seção X 

Dos prazos dos convênios, das parcerias e dos instrumentos congêneres 

Art. 23. Os convênios, as parcerias e os instrumentos congêneres firmados 

pela administração pública municipal ficam prorrogados, de ofício, salvo manifestação 

contrária do Secretário Municipal responsável por seu acompanhamento e fiscalização.  

Seção XI 

Das medidas no âmbito da secretaria municipal de saúde e assistência social 

Art. 24. Fica a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 

limitadamente ao indispensável à promoção e à preservação da saúde pública no 

enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), mediante ato 

fundamentado da Secretária Municipal, observados os demais requisitos legais:  

I - requisitar bens ou serviços de pessoas naturais e jurídicas, em especial de 

médicos e outros profissionais da saúde e de fornecedores de equipamentos de proteção 

individual (EPI), medicamentos, leitos de UTI, produtos de limpeza, dentre outros que se 

fizerem necessários;  

II - importar produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA, 

desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira e estejam previstos em ato do 

Ministério da Saúde;  

III - adquirir bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento 

da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus), mediante 

dispensa de licitação, observado o disposto no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020;  

§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, será assegurado o pagamento 

posterior de justa indenização.  

§ 2º Ficam convocados todos os profissionais da saúde, servidores 

municipais, bem como os prestadores de serviços de saúde, em especial aqueles com 

atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o cumprimento das escalas 

estabelecidas pelas respectivas chefias, de acordo com as determinações da Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social;  

§ 3º Sempre que necessário, os Secretários Municipais solicitarão o auxílio de 

força policial para o cumprimento do disposto no inciso I do caput deste artigo.  

CAPITULO III 

Das sanções 

Art. 25. Constitui crime, nos termos do disposto no art. 268 do Código Penal, 

infringir determinação do Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação de 

doença contagiosa.  
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Parágrafo único. As autoridades deverão adotar as providências cabíveis 

para a punição, cível, administrativa e criminal, bem como para a prisão, em flagrante, 

quando for o caso, de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o 

descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto.  

Art. 26. O descumprimento ao contido no presente decreto implicará na 

adoção das medidas típicas de polícia administrativa, incluindo a interdição total ou 

parcial, suspensão ou mesmo cassação do alvará de localização e funcionamento da 

atividade dos estabelecimentos mencionados no presente decreto, sem prejuízo do 

cumprimento das leis municipais e responsabilização criminal e/ou cível aplicada à 

hipótese. 

§ 1°- Além das penalidades previstas no caput, os infratores das 

determinações constantes deste Decreto ficarão sujeitos às penas de multa previstas nas 

leis municipais ns° 3499/2005, 3541/2006 e 3925/2009, e na Lei Federal n° 6437/1977 

adotada pelo Município, no que couber.  

§ 2° -  Sempre que necessário, a Secretaria Municipal da Saúde e demais 

Secretarias Municipais, conforme a insubordinação, poderá solicitar o auxílio de força 

policial para o cumprimento das disposições constantes deste Decreto. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Seção I 

Das disposições gerais 

Art. 27. Os Secretários Municipais deverão adotar as providências 

necessárias ao cumprimento do estabelecido neste Decreto, bem como para emitir as 

normas complementares que se façam necessárias, no âmbito de suas competências.  

Art. 28 As compras e contratações públicas priorizarão o atendimento das 

ações e determinações constantes, podendo ser efetuadas por meio de dispensa de 

licitação, na forma do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. 

Art. 29 Fica autorizada a publicidade de campanhas institucionais de combate 

à pandemia pelo novo Coronavírus – COVID-19. 

Art. 30 Fica autorizada a mobilização de todas as unidades administrativas 

municipais nas ações de resposta, mitigação e reparação à emergência reconhecida no 

presente Decreto. 

Art. 31 De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ficam autorizadas as autoridades 

administrativas diretamente responsáveis pelas ações de resposta à emergência 

declarada por este Decreto, em caso de risco iminente, usar as propriedades particulares, 

em circunstâncias que possam representar danos ou prejuízos ou comprometer a saúde 

de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se 
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ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos 

devidamente comprovados. 

Art. 32 Os Secretários Municipais deverão adotar as providências 

necessárias ao cumprimento do estabelecido neste Decreto, bem como para emitir as 

normas complementares que se façam necessárias, no âmbito de suas competências.  

Seção II 

Do Comitê de Crise 

Art. 33. Fica constituído o Comitê de Crise para as finalidades deste Decreto, 

constituído pelas seguintes representações: 

a) Gabinete do Prefeito - Regis Luiz Hahn; 

b) Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social - Cláudia Silvane Pires 

e Dr. Gregor Hermann; 

c) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - Ricardo Lawrenz; 

d) Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - Roberta Liane da 

Silva;  

e) Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – Vanessa Huff 

   Assessoria de Imprensa - Kassandra Bertóglio Dorneles; 

f) Hospital Nova Petrópolis - Mateus Alexandre Zucolotto; 

g) Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis - Marcos Alexandre 

Streck; 

h) Câmara Municipal de Vereadores - Jerônimo Sthal Pinto; 

i) Conselho Municipal de Turismo - Paulo Valmor Heckler; 

j) Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis - Edison 

Eduardo Rother; 

k) Comando da Brigada Militar de Nova Petrópolis - 1º Ten. Gil Anderson 

Novakosky; 

l) Representante Polícia Civil – Delegado Camilo Pereira Cardoso 

m) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - Fábio Porto Alegre Steckel 

 

§ 1º Caberá ao Comitê de Crise a articulação de ações governamentais e de 

assessoramento, supervisão e monitoramento dos impactos concernentes ao 

enfrentamento da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

§ 2º O Comitê de Crise funcionará em caráter permanente, podendo ser 

convocado pela Coordenação a qualquer tempo. 

 § 3º A Coordenação do Comitê de Crise caberá à Secretária Municipal de 

Saúde e Assistência Social. 
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Seção III 

Dos prazos das medidas sanitárias 

  Art. 34. Todas as medidas estabelecidas neste Decreto vigorarão, de 

acordo com o previsto no Decreto estadual n° 55.154/2020, até o dia 30 de abril, exceto o 

fechamento dos estabelecimentos comerciais, de que trata o art. 4º deste Decreto, que 

vigorará até o dia 15 de abril de 2020, conforme estabelecido no Decreto Estadual n° 

55.154/2020;  

Art. 35. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

Art. 36. Este Decreto entra em vigor à partir do dia 06 de abril de 2020, sem 

prejuízo à observância do Decreto n° 55.154/2020, antes dessa data, no que couber. 

Art. 37. Fica revogado o Decreto nº 057/2020 de 20 de março de 2020 e suas 

alterações. 

 

                      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 03 de 

abril de 2020. 

 

                       REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

 

 

     REGIS LUIZ HAHN 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA     Prefeito Municipal 

Secretaria Municipal da Administração 
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