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DECRETO Nº 084/2020, de 22 de abril de 2020.     

   

ALTERA PARCIALMENTE O DECRETO N° 066/2020 QUE REITERA A 
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 haver a Secretaria de Saúde e Assistência Social 

elaborado estudos com evidências científicas e análise sobre as informações estratégicas 

em saúde que possam subsidiar a edição de novo decreto municipal dispondo sobre 

medidas controle e enfrentamento de emergência de saúde pública municipal, decorrente 

do Novo Coronavírus – COVID 19, em atendimento à orientação constante do Decreto 

Estadual n° 55.184 de 15 de abril de 2020 que outorgou aos Municípios a adoção de 

medidas complementares à abertura de estabelecimentos comerciais, com atendimento 

ao público. 

CONSIDERANDO restar apenas oito dias para a vigência do Decreto 

Municipal n° 066 de 03 de abril de 2020 com suas alterações, que vem atendendo, 

satisfatoriamente as medidas de controle e enfrentamento da emergência em saúde 

pública municipal; 

CONSIDERANDO não ser prudente a adoção de mudanças drásticas 

enquanto viger o Decreto Municipal n° 066/2020 e o Decreto Estadual n° 55154/20, os 

quais vigoram até  final do mês de abril, com possibilidade de alterações, de acordo com 

o avanço ou retração da pandemia 

 

DECRETA 

 

Art. 1°- O inciso IV do art. 2° do Decreto Municipal n° 066/2020 passará a ter 

a seguinte redação: 

Art. 2°-  

IV – o uso de máscaras (protetores salivares), preferencialmente de tecido e 

reutilizáveis, à toda a população que transitar em qualquer parte do território do Município 

de Nova Petrópolis, dispensadas essas, apenas em duas situações: 

a) Dentro de seus lares e pátios (áreas abertas) privados, devidamente 

cercados, extensivos de seus lares; 

b) Em espaços públicos abertos (ruas e praças), sem interação com as 

pessoas. 
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Parágrafo Único- Entende-se por interação com pessoas, a conversação e 

comunicação com outras, independentemente do número, com distanciamento 

interpessoal mínimo de um metro e meio. 

  

Art. 2° - O art. 4° do Decreto n° 066/20, passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

Seção II 

Dos estabelecimentos comerciais 

 

Art. 4º Fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de 

prestadores de serviços, exceto as atividades vedadas por este Decreto e desde que 

observadas as medidas neste dispostas. 

§ 1° - Fica vedada as visitas à lares de idosos, salvo nas hipóteses de 

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

§ 2° - Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, 

exceto em estabelecimentos gastronômicos durante o período de almoço e janta, 

compreendido entre os horários das 11.30h às 14h e das 19h às 21h. 

       § 3° - O funcionamento dos estabelecimentos de promoção a saúde, 

tais como, academias, estúdios de personal training, estúdios de pilates, ficará 

condicionado à prática de atendimento individual, condicionados à observância das 

seguintes medidas: 

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

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

aparelhos, colchonetes, etc.), preferencialmente com álcool 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 forros e o banheiro, preferencialmente com água 

sanitária ou outro produto adequado; 

III – não disponibilizar o uso de bebedouros, toalhas e garrafas de água do 

estabelecimento; 

IV – manter locais de circulação e áreas comuns com pelo menos uma janela 

externa aberta 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, ou 

outro produto adequado, e toalhas de papel não reciclado; 

VI – fornecer máscaras para uso de seus funcionários no local de trabalho, no 

deslocamento de suas residências até o local do trabalho e para o retorno no final do 

expediente; 
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VII – suspender as avaliações físicas e vedar a participação de crianças, 

idosos e demais pessoas considerados como grupo de risco para a COVID- 19, sendo 

que os alunos, professores e demais colaboradores dos estabelecimentos deverão firmar 

declaração, a ser mantida sob a guarda do estabelecimento, atestando não pertencer ao 

grupo de risco.  

IX – adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações 

de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações;   

X - afastar imediatamente, em quarentena, pelo prazo de quatorze dias, todos 

os empregados e o/ou alunos que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito 

ou confirmado de COVID-19, mesmo que assintomáticos. 

XI – diminuir o número de equipamentos no estabelecimento, sendo que a 

capacidade máxima de ocupação deverá se dar na proporção de um aluno para cada 

16m² (área útil de treinamento); 

XII - fixar horários de atendimento mediante sistema de pré-agendamentos 

com duração máxima da aula de 45 minutos e intervalo de 15 minutos, evitando assim 

aglomerações e contato com outras pessoas, até o limite máximo de quinze pessoas nas 

instalações da academia; 

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

informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção da 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 da COVID-19 (novo Coronavírus); 

 

 Art. 3°- O inciso III do § 1° do art. 5° do Decreto n° 066/20, passará a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 5º- 

§ 1°-  

III - quadras poliesportivas; 

 

Art. 4°- O art. 11 do Decreto n° 066/20, passará a vigorar com acrescido da 

aliena XII com a seguinte redação: 

Art. 11-  

XII – condicionar o embarque e a permanência de passageiros, motorista e 

cobradores, no interior do veículo, ao uso de máscara (protetor salivar). 

Art. 5° – O Capítulo III do Decreto n° 066/20 passará a vigor sob a invocação 

de “Capítulo III – Da Fiscalização e Sanções”, e acrescido dos arts. 24.A e 24.B, com a 

seguinte redação: 
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CAPITULO III 

Da Fiscalização e das Sanções 

 

Art. 24.A. A fiscalização das determinações constantes deste Decreto será 

exercida pelos fiscais do Município, com o apoio das forças policiais, sempre que 

necessário. 

Art. 24-B. Sem prejuízo às atribuições dos Fiscais Municipais, a fiscalização 

do uso de máscaras, pelos clientes e funcionários dos estabelecimentos comerciais e de 

serviços cumprirá aos proprietários destes que, na hipótese de desídia ou omissão serão 

co-responsabilizados, administrativa, civil e criminalmente, na forma prevista neste 

Decreto e nas legislações estaduais e federais pertinentes.  

Art. 6°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

                      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 22 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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