
 

DECRETO nº 46, DE 18 DE MAIO DE 2020. 

 

  

 

ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS 

DO DECRETO nº 44 DE 13 DE MAIO DE 2020 

QUE - RECEPCIONA O REGRAMENTO 

DEFINIDO NOS DECRETOS ESTADUAIS 

55.240 E 55.241 DE 10 DE MAIO DE 2020 NO 

TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE DOM 

PEDRITO, REGULAMENTA MEDIDAS 

ADOTADAS EM ÂMBITO LOCAL, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                               

                     

O PREFEITO DE DOM PEDRITO, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo artigo 68, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, como também com base 

na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e a edição do Decreto Estadual nº 

55.241 de 17 de maio de 2020; 

 

Considerando a publicação dos Decretos Estadual nº 55.247 de 17 de maio 

de 2020 e 55.248 de 17 de maio de 2020, que modificaram a redação de dispositivos do 

Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020, bem como acrescentara, dispositivos e 

alteraram a regulamentação de atividades constantes dos anexos da norma Estadual; 

Considerando a necessidade de adequar o Decreto Municipal nº 44 às 

novas disposições do Governo do Estado;   

 

D  E  C  R  E  T  A: 

 

Art. 1º Fica alterado o Decreto Municipal nº 44, de 13 de maio de 2020, 

que recepciona o regramento definido nos decretos estaduais 55.240 e 55.241 de 10 de maio 

de 2020 no território do município de Dom Pedrito, regulamenta medidas adotadas em 

âmbito local, e dá outras providências, conforme segue: 

I - fica alterada a redação do inciso XII do art. 6º do Decreto Municipal nº 

44 de 13 de maio de 2020, bem como acrescido o inciso XIV que passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 6º [...] 



 

I [...]; 

II [...]; 

III [...]; 

IV[...]; 

V [...] 

VI [...]; 

VII [...]; 

VIII [...]; 

IX – [...]; 

X - [...]; 

XI [...]; 

XII manter afixados na entrada do estabelecimento e em locais 

estratégicos, de fácil visualização, cartazes contendo: 

a) informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção 

à COVID-19; 

b) indicação do teto de ocupação e do teto de operação, quando 

aplicável;” 

XIII - [...] 

XIV - adotar as providências necessárias para assegurar o distanciamento 

mínimo de dois metros entre as pessoas (trabalhadores, clientes, usuários, etc.) presentes, 

simultaneamente, nas dependências ou áreas de circulação ou de permanência do 

estabelecimento, inclusive por meio de revezamento, de redução do número de mesas ou de 

estações de trabalho, dentre outras medidas cabíveis; 

 

II – fica acrescido ao Decreto Municipal nº 44 de 13 de maio de 2020, após 

ao art. 13, o art. 13-A, que terá a seguinte redação:  

 “Art. 13-A Os Protocolos que definirem as medidas sanitárias 

segmentadas poderão estabelecer, dentre outros critérios de funcionamento para os 

estabelecimentos, públicos ou privados, comerciais ou industriais: 

I - teto de operação de que trata os §§ 3º e 4º do art. 6º deste Decreto; 

II - modo de operação; 



 

III - horário de funcionamento; 

IV - restrições específicas por atividades; 

V - monitoramento de temperatura; e 

VI - testagem dos trabalhadores. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso I do “caput” deste 

artigo aos estabelecimentos com três ou menos trabalhadores.” 

 

III - ficam inseridos os §§ 3º, 4º e 5º no art. 6º, com a seguinte redação: 

“Art. 6º [...] 

I [...]; 

II [...]; 

III [...]; 

IV[...]; 

V [...] 

VI [...]; 

VII [...]; 

VIII [...]; 

IX [...]; 

X - [...]; 

XI -[...]; 

XII – [...] 

XIII – [...] 

XIV – [...] 

§1º [...] 

§2º [...] 

§3º Compreende-se por teto de ocupação o número máximo permitido de 

pessoas presentes, simultaneamente, no interior de um estabelecimento, conforme as 

normas de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, observado, adicionalmente, o disposto 

no inciso IX do caput e § 1º. deste artigo. 

§4º Compreende-se por teto de operação o número máximo permitido de 



 

trabalhadores presentes, simultaneamente, no ambiente de trabalho, conforme definido em 

cada protocolo. 

§5º O teto de operação de que trata o §3º observará normas específicas 

para os casos de alojamentos, transportes e templos religiosos.” 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, dispensado o 

carimbo da imprensa oficial em face de ter sido concluído após o encerramento do 

expediente. 

 

PALÁCIO PONCHE VERDE, em 18 de maio de 2020, 175º da Paz do Ponche Verde, 

148º da Emancipação Política. 

 

 
 

                               MARIO AUGUSTO DE FREIRE GONÇALVES 

        PREFEITO 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

        
DANIEL BRUM SOARES 

   SECRETÁRIO GERAL 

          DE GOVERNO 


