
 

DECRETO Nº 1448-01/2021 
 

Altera e dá nova redação aos artigos 6º e 15, 

bem como inclui os artigos 15-A e 15-B, ao 
Decreto nº 1443-01-2021 de 28 de fevereiro de 
2021, e dá outras providências. 

 
 
 JOÃO HENRIQUE DULLIUS, Prefeito Municipal de Cruzeiro do 

Sul/RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente, especialmente em conformidade com as disposições contidas na Lei 

Orgânica Municipal; 
 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 55.789 de 13 
de março de 2021, que alterou o Decreto nº 55.764, de 20 de fevereiro de 
2021, que institui medidas sanitárias extraordinárias para fins de prevenção 

e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul; o Decreto nº 55.771, de 26 de 
fevereiro de 2021, que determina, diante do agravamento da pandemia 

causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), em caráter extraordinário e 
temporário, a aplicação, com caráter cogente, no âmbito do Estado do Rio 

Grande do Sul, de medidas sanitárias segmentadas referentes à Bandeira 
Final Preta; 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º Fica incluído o Parágrafo único no artigo 6º do Decreto nº1443-
01-2021, que passa a ter a da seguinte redação:  
 

Art. 6º (....) 
 
Parágrafo único. Os mercados, supermercados e hipermercados ficam 
vedados de expor e de vender bens não essenciais, limitadamente às 
seguintes categorias: eletroportáteis e eletrônicos, ressalvados itens de 
informática, de telefonia e os relacionados ao preparo e à conservação de 
alimentos; beleza e perfumaria; decoração; vestuário; brinquedos e jogos; 
esporte e lazer; e cama, mesa e banho, ressalvados itens relacionados ao 
preparo e à conservação de alimentos. 
 
 Art. 2º Fica alterada a redação do artigo 15 do Decreto nº 1443-01-

2021, que passa vigorar da seguinte forma: 
 

Art. 15 As academias, estúdios de dança, centros de pilates, centros de artes 
marciais, serviços de educação física em piscina e similares poderão operar 
com 25% dos trabalhadores, exclusivamente para atender clientes com 
recomendação específica, expedida por profissional da saúde, para atividades 
de reabilitação em que o tempo seja fator responsável por declínio abrupto e 
irreparável da saúde. 
 
 



Parágrafo único: Os atendimentos referidos no “caput” deste artigo deverão 
observar o seguinte: 
 
I - O atendimento deve ser individual, com hora marcada, em espaço 
reservado, sem compartilhamento do espaço ou equipamentos com outras 
pessoas, acompanhado por profissional da saúde, com registro em prontuário 
de saúde contendo anamnese, exame físico, impressão de saúde com 
descrição objetiva das perdas devido a suspensão da atividade e afetada pelo 
tempo e conduta específica para reabilitação em saúde; 
 
II - O estabelecimento deve ter responsável técnico da saúde devidamente 
responsável em um conselho de classe da saúde; 
 
 
III - Não estão permitidas aulas, treinamentos ou condicionamentos físicos de 
qualquer tipo. 
 
 Art. 3º Ficam incluídos os artigos 15-A e 15-B ao Decreto nº 1443-01-
2021, os quais terão a seguinte redação: 
 

 
15-A. Ficam autorizados os serviços de banho e tosa de animais, quando 

estes decorram de recomendação médico-veterinária, devendo o atendimento 
ser individual, sob agendamento, tipo pegue e leve. 
 
15-B. Os salões de beleza, barbearias e similares deverão permanecer 
fechados. 
 
 
 Art. 4º A redação dos demais artigos do Decreto nº 1443-01-2021 

permanece inalterada. 
 

 Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 

 
   GABINETE DO PREFEITO, 15 de março de 2021. 
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                  Prefeito Municipal 
 

 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
VOLMIR ALOÍSIO DULLIUS 
Sec. Administração e Finanças 

 
 


