DECRETO N° 2.038, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020.

Adiciona artigo 49 ao Decreto n° 1.930 de 20 de março
de 2020 que Declara Estado de Calamidade e dispõe
sobre medidas para o enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional
decorrente do surto epidêmico de CORONAVIRUS
(COVID-19), no Município de Vale Verde.

O Prefeito Municipal de Vale Verde, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento, no Artigo 59, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela
Organização Mundial de Saúde, em 20 de março de 2020, em razão do novo coronavírus
(COVID19);

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência
em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (2019-nCoV)”;

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da
Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.797/2020, estabelecendo medidas para o
enfrentamento da emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estado do Rio Grande do Sul nº 55.240, de
10 de maio de 2020, que “Institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção
e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado
do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências” e suas alterações.

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação
da doença no Município;
DECRETA:

Art. 1º Adiciona o artigo 49 ao Decreto n° 1.930 de 20 de março de 2020, conforme segue:
“Art. 49 Fica autorizada a prática de esportes em estabelecimentos previamente
autorizados, com times de no máximo 07 (sete) pessoas, mediante protocolos de higienização tais
como disponibilização de álcool gel 70%, pia com água corrente, sabão liquido e toalhas
descartáveis, e desde que cumpridos:
I - autorização específica, em que será analisada pela fiscalização municipal a capacidade
de lotação de cada estabelecimento de acordo com o seu porte e características.
II - limitada aos moradores de Vale Verde, vedada a recepção de times e/ou pessoas de
outros Municípios.
III - acesso limitado aos atletas, vedada a participação de público e/ou plateia.
IV – horário de prática esportiva limitado a 1h30min, com intervalo de 15 minutos entre
uma equipe e outra, para higienização do local.
V - obrigatório o uso de máscaras antes e após os jogos.
VI - proibida a participação de pessoas do grupo de risco e atletas com sintomas gripais.
VII – os atletas, incluídos os menores de idade por seus responsáveis, deverão assinar
termo de responsabilidade que ficará em posse do estabelecimento.
VIII – para os jogos de bocha e sinuca fica autorizado o jogo individual ou em duplas,
sendo obrigatório a utilização máscaras.
IX – para os jogos de cartas, a ocupação das mesas fica limitada a 4 (quatro) pessoas

simultaneamente, sendo obrigatório a utilização máscaras.
X - proibida a utilização de vestiários e utensílios, tais como copos, garrafas, bebedouros, e
similares de uso compartilhado.”
XI – para os jogos coletivos de contato, será obrigatória a aferição de temperatura dos
atletas.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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