
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

DECRETO N.º 25, DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

 

Altera redação do Decreto nº 22 de 26 de março de 2020 

que Decreta Situação de Calamidade Pública, dispõe 

sobre novas medidas para Enfrentamento, Prevenção e 

Mitigação da Emergência de Saúde Pública decorrente 

do Covid-19 no Município de Três Cachoeiras, 

 Estabelece  Limitações  de Funcionamento de 

determinadas atividades, estabelece Serviços Públicos 

Municipais Essenciais e dá outras providências. 

 

FLÁVIO RAUPP LIPERT, Prefeito Municipal de Três Cachoeiras, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,  

DECRETA: 

Art. 1º - O Decreto nº 22 de 26 de março de 2020 que Decreta Situação de 

Calamidade Pública, dispõe sobre novas medidas para Enfrentamento, Prevenção e Mitigação da 

Emergência de Saúde Pública decorrente do Covid-19 no Município de Três Cachoeiras, 

 Estabelece  Limitações  de Funcionamento de determinadas atividades, estabelece Serviços 

Públicos Municipais Essenciais e dá outras providências, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º - Fica decretada Situação de Calamidade Pública no Município de Três 

Cachoeiras, para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 

Parágrafo único. São estabelecidas no presente e em demais regramentos já 

publicados e relacionados medidas para o combate do COVID-19, assim como aqueles que 

podem vir a ser editados. 

Art. 2º – Fica permitida a abertura e funcionamento de quaisquer 

estabelecimentos comerciais, academias e Entidades de Representação Sindical ou de 

Categorias, a partir de 01 de abril de 2020, 

Art. 3º – Revogado. 

Art. 4º - Os estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais que trata o 

Art. 2º deverão observar o seguinte:  

a) apresentar no Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal o Plano de Prevenção e 

Responsabilidade contra o Coronavírus (COVID-19), conforme Anexo I deste Decreto.  

b) adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir 

fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, bem como implementem medidas de 

prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19), disponibilizando material de higiene e 

orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade; 

c) evitar aglomeração no seu interior, mediante adoção de limitação de ingresso;  
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d) 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 Coronavírus (COVID-19); 

e) no caso de estabelecimentos de alimentação, tais como, padarias e similares, fica vedado o 

consumo nos locais de alimentação neles existentes; 

Art. 5º – O serviço Público junto ao Poder Executivo Municipal, terão os 

atendimentos retomados normalmente a partir do dia 01 de abril de 2020. 

Art. 6º - Os estabelecimentos do comércio e serviços em geral, deverão adotar 

as seguintes medidas, cumulativas: 

- higienizar, a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento e sempre 

quando do início das atividades, as superfícies de toque (corrimão de escadas e de acessos, 

maçanetas, portas, inclusive de elevadores, trinco das portas de acesso de pessoas, carrinhos, 

etc.), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária ou outra 

substância de limpeza e higienização que garanta a efetividade da sanidade; 

- higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 

(três) horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os 

pisos, paredes e banheiros, preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) e/ou 

água sanitária ou outra substância de limpeza e higienização que garanta a efetividade da 

sanidade; 

- manter à disposição e em locais estratégicos, álcool em gel 70% (setenta por 

cento), para utilização dos clientes e funcionários do local; e 

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

condicionados limpos (filtros e dutos) e, quando possível, manter pelo menos uma janela externa 

aberta, contribuindo para a renovação de ar. 

Art. 7º - Ficam cancelados todo e qualquer evento realizados em local fechado, 

independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração, tipo e 

modalidade do evento. 

Art. 8º - Ficam cancelados os eventos realizados em local aberto que tenham 

aglomeração, independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, 

duração e tipo do evento. 

Art. 9º - Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos 

temporários. 

Parágrafo único. Os eventos em vias e logradouros públicos ficam igualmente 

cancelados, inclusive feiras ao ar livre ou em ambientes fechados; 

Art. 10 - Fica limitado o acesso de pessoas a velórios e afins a 30% (trinta por 

cento) da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou PPCI. 

Art. 11 - Os órgãos e repartições públicas e os locais privados com acesso público, 

deverão adotar as seguintes medidas ao público em geral: 
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- disponibilizar álcool em gel 70% (setenta por cento), nas suas entradas e 

acessos de pessoas; e disponibilizar toalhas de papel descartável. 

Parágrafo único. Os locais com acesso disponibilizarão informações sanitárias 

visíveis sobre higienização de mãos e indicarão onde é possível realizá- la. 

Art. 12º - Os banheiros públicos e os privados de uso comum, deverão 

disponibilizar sabão, sabonete detergente ou similar, e toalhas de papel de papel descartável. 

§ 1º - Os banheiros deverão ser higienizados em intervalos de 3 (três) horas, com 

uso diuturnamente de materiais de limpeza que evitem a propagação do COVID-19, sendo 

obrigatoriamente higienizados no início e ao final do expediente ou horários de funcionamento 

do órgão, repartição ou estabelecimento; 

§ 2º - Durante o período em que o órgão, repartição ou estabelecimento não 

estiver em funcionamento, fica suspensa a periodicidade prevista no § 1º deste artigo. 

Art. 13 - Ficam fechados os banheiros públicos que não disponibilizarem as 

medidas de higienização aqui previstas. 

Art. 14 - Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total 

ou parcial da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento previstas na 

Legislação Municipal e legislações correlatas no descumprimento do presente Decreto. 

Art. 15 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município; 

Art. 16 – Será encaminhada cópia do presente Decreto às autoridades públicas, 

tais como Brigada Militar, Polícias Civil, Ministério Público, para fins de efetividade das 

medidas decretadas, assim como para fiscalização e aplicação do previsto na Portaria 

Interministerial número 05 de 17 de março de 2020, se for o caso. 

Art. 17º - As situações não normatizadas deste decreto deverão seguir o 

disciplinado nos Decretos Estaduais. 

Art. 18º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, Três Cachoeiras, 30 de março de 2020. 

 

Flávio Raupp Lipert 

Prefeito 

 

Registre-se, publique-se, 

Ana Carla Réus Rodrigues 

Sec. Mun. da Fazenda 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, ___________________________________________________________ portador do CPF 

___________________, responsável pela empresa 

___________________________________________, CNPJ ___________________________, 

localizada no endereço _______________________________________________________, 

me responsabilizo em atender as determinações do plano de prevenção disponibilizado pelo 

Decreto Municipal nº 25 de 30 de março de 2020, relativo à contenção do COVID-19 no 

município de Três Cachoeiras, assumindo toda a responsabilidade administrativa, civil e penal 

quanto ao cumprimento deste plano. 

 

Três Cachoeiras, ______de _________________ de 2020. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Responsável e carimbo Empresa 

 

 


