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DECRETO Nº 118, DE 03 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

 

 

Renova a Declaração de Estado de Calamidade Pública, 

ocorrida no Decreto nº 113/2020, alinha a legislação 

vigente ao Decreto Estadual n° 55.154/2020 e dispõe sobre 

as medidas de prevenção e enfrentamento ao surto de 

Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de 

Piratini. 

 

 

 

  

 VITOR IVAN GONÇALVES RODRIGUES, Prefeito Municipal de Piratini, 

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

 

 

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os 

protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pelo Ministério da Saúde, pela 

Secretaria Estadual de Saúde e pela Vigilância Epidemiológica Municipal; 

CONSIDERANDO a vida como um bem protegido constitucionalmente; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas visando a contenção da 

propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública previstas na Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 356/2020, do Ministério da Saúde;  

CONSIDERANDO a responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a 

saúde de toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados no 

Município e o compromisso em evitar e não contribuir com qualquer forma para propagação da 

infecção e transmissão local da doença,  

CONSIDERANDO as dinâmicas do avanço da epidemia no país e no mundo, 

bem como a situação singular do Estado, que acentua a probabilidade de contágio devido ao 

clima, e as mudanças no quadro após o reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial 

de Saúde; 

CONSIDERANDO a pouca oferta de EPIs (equipamentos de proteção 

individual) e aparelhos hospitalares, como respiradores mecânicos, basilares no tratamento do 

vírus e as recomendações da comunidade médica e cientifica; 

CONSIDERANDO a Lei n° 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da Saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes; 

CONSIDERANDO a necessidade de renovar a declaração de estado de 

calamidade pública; 

CONSIDERANDO e a necessidade de alinhar a legislação vigente ao Decreto n° 

55.154/2020, de 01 de abril de 2020, do Estado do Rio Grande do Sul de forma a facilitar as 

orientações à comunidade. 

 



 
 

Prefeitura Municipal de Piratini-RS 
 

 

  

         
                                       

                            

 

  

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica renovada a declaração do estado de calamidade pública no Município de 

Piratini - RS, decretado através dos Decretos nº 111/2020 e 113/2020, em decorrência da 

situação calamitosa em saúde pública decorrente do surto epidêmico de corona vírus COVID 19 

e alinha os procedimentos conforme Decreto Estadual n° 55.154/2020. 

Art. 2º As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar todas as 

medidas e providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia 

causada pelo COVID-19, observado o disposto neste Decreto. 

Parágrafo único: São medidas sanitárias, de adoção obrigatória por todos, para 

fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19, dentre outras: 

I - a observância do distanciamento social, restringindo a circulação, as visitas e 

as reuniões presenciais de qualquer tipo ao estritamente necessário; 

II - a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e 

após a realização de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou 

álcool 70% (setenta por cento), bem como da higienização, com produtos adequados, dos 

instrumentos domésticos e de trabalho; 

III - a observância da etiqueta respiratória, tais como cobrir a boca e nariz com um 

lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar o lenço usado no lixo; caso não tenha 

disponível lenço descartável, tossir ou espirrar no antebraço e não em suas mãos, que são 

importantes veículos de contaminação; higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir 

ou espirrar; evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos; usar máscara 

cirúrgica se estiver com coriza ou tosse. 

 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

 

Art. 3º São de cumprimento obrigatório por todos os estabelecimentos comerciais e 

industriais, quando permitido o seu funcionamento, para fins de prevenção à pandemia causada 

pelo COVID-19 as seguintes medidas: 

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

quando do início das atividades, as superfícies de toque, preferencialmente com álcool 70% 

(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 forro e o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto 

adequado; 

III - manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil acesso, 

álcool 70% (setenta por cento), para a utilização dos clientes e dos funcionários do local; 

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

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela 

externa aberta ou qualquer outra abertura, 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 70% ( setenta por cento) e toalhas de 

papel, devendo esses espaços 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. 

VI - manter louças e talheres higienizados de forma a evitar a contaminação 
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cruzada; 

VII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de 

jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários, devendo sempre 

que possível priorizar o home office; 

VIII - diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas no 

estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas 

no local e garantindo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, 1 (um) metro; 

IX - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz 

para evitar filas ou aglomeração de pessoas; 

X - quando existir fila, dentro ou fora do prédio, aguardando o atendimento no 

estabelecimento responsabilizar-se pela orientação aos clientes sobre o distanciamento 

necessário entre eles de no mínimo 1 (um) metro; 

XI - determinar a utilização pelos funcionários encarregados de preparar ou de 

servir alimentos, bem como pelos que, de algum modo, desempenhem tarefas próximos aos 

alimentos, do uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI adequado; 

XII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações 

sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19; 

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 7 0 %  ( 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 do 

COVID-19; 

XIV - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 1 4  

( quatorze) dias, das atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público 

todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19, informando 

tal situação à Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo único. A lotação não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou PPCI, bem como de pessoas 

sentadas. 

 

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

Art. 4º Fica proibida para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada 

pelo COVID-19 a abertura para atendimento ao público, em caráter excepcional e temporário, 

dos estabelecimentos comerciais situados no território do Município de Piratini - RS. 

§ 1º Consideram-se estabelecimentos comerciais para os fins do disposto no "caput" 

todo e qualquer empreendimento mercantil dedicado ao comércio ou à prestação de serviços que 

implique atendimento ao público. 

§ 2º Não se aplica o disposto no caput às seguintes hipóteses desde que observadas 

as condições fixadas no artigo 3º deste decreto: 

I - à abertura de estabelecimentos que desempenhem atividades consideradas 

essenciais conforme o estabelecido no art. 17, do Decreto Estadual nº 55.154/2020, devendo ser 

observada a legislação municipal quanto à existência de condição ou vedação expressa; 

II - à abertura de estabelecimentos para o desempenho de atividades estritamente de 

tele-entregas e take away (encomenda previamente e retira na porta sem acessar o 

estabelecimento); 

III - aos estabelecimentos industriais de qualquer tipo, inclusive da construção civil, 

vedado, em qualquer caso, o atendimento ao público; 
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IV - aos estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às atividades essenciais 

ou à indústria, inclusive a da construção civil, devendo neste caso o estabelecimento permanecer 

de porta fechada realizando as atividades compatíveis ao tele atendimento e com tele entrega e 

sem aglomeração de funcionários, quando esse tipo de atendimento não foi possível fica 

autorizada a presença de apenas 1 (um) cliente por vez; 

V - aos estabelecimentos de prestação de serviços e aos profissionais liberais, 

ainda que não essenciais, desde que sem atendimento ao público, devendo neste caso o 

estabelecimento permanecer fechado, utilizando o atendimento eletrônico e priorizando o home 

office; 

§ 3º As lojas de conveniência dos postos de combustível poderão funcionar, em 

todo o território municipal apenas no intervalo compreendido entre as 7h e às 19h, vedadas a 

abertura aos domingos, devendo evitar a aglomeração de pessoas nos espaços de circulação e 

dependências do posto de combustíveis, abertos e fechados; 

§ 4º Os estabelecimentos de serviços de manutenção, de reparos ou de consertos 

de veículos, de máquinas, de equipamentos e de pneumáticos, bem como serviços dedicados à 

comercialização, distribuição e fornecimento de peças aos transportadores de cargas e de 

passageiros devendo neste caso o estabelecimento permanecer de porta fechada realizando 

para as atividades compatíveis tele atendimento com tele entrega e sem aglomeração de 

funcionários, quando esse tipo de atendimento não foi possível fica autorizada a presença de 

apenas 1 (um) cliente por vez; 

§ 5º Situações excepcionais poderão ser analisadas mediante requerimento escrito 

apresentado, entregue em via digital (gabinete@prefeiturapiratini.com.br), ao Gabinete do 

Prefeito que poderá fornecer autorização escrita para funcionamento, desde que tal medida 

seja devidamente justificada e fixada por prazo determinado. 

Art. 5º Fica autorizado o funcionamento das agências bancárias, instituições 

financeiras e lotéricas no Município de Piratini - RS. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos previstos no “caput” deverão adotar as 

medidas de higiene geral previstas neste decreto inclusive nas filas de clientes aguardando 

atendimento, independente se as mesmas estiverem dentro ou fora do prédio, devendo 

destinar um funcionário exclusivo para orientar seus clientes sobre as medidas de higiene a 

serem observadas e especialmente quanto à necessidade de manter a distância mínima de 1 (um) 

metro entre as pessoas. 

 

DOS BARES, RESTAURANTES E LANCHERIAS 

 

Art. 6º Os estabelecimentos restaurantes, bares, lanchonetes, além das medidas de 

higienização geral previstas neste Decreto, deverão adotar as seguintes medidas, cumulativas: 

I – manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a 

evitar a contaminação cruzada; 

II – diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a 

separação entre as mesas, diminuindo o número de pessoas no local e buscando guardar a 

distância mínima recomendada de 1 (um) metro linear entre os consumidores; 

III – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas, tele-entregas ou outro 

sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento. 

 

DAS CASAS NOTURNAS, PUBS, BARES NOTURNOS, BOATES, BAILES, CLUBES E 

SIMILARES 

 

Art. 7º De forma excepcional e com o interesse de resguardar o interesse da 
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coletividade, ficam suspensas as atividades em casas noturnas, pubs, bares noturnos, boates, 

bailes, clubes sociais e similares. 

 

DAS ATIVIDADES MADEIREIRAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS 

 

Art. 9º As empresas atuantes nas atividades madeireiras que atuam com 

inventário florestal, consultoria técnica de administração florestal, avaliação da madeira, 

semeadura aérea de espécies florestais, controle de pragas florestais, repovoamento e 

inspeção florestal, extração de madeira, transporte e descarregamento de toras em florestas, 

produção de carvão vegetal, serrarias e demais atividades de apoio à produção florestal, 

fábricas e indústrias na área do Município de Piratini, deverão apresentar Plano de 

Contingência próprio e específico de combate ao coronavírus, assinado por profissional da 

área de medicina do trabalho para ter suas atividades autorizadas ao funcionamento. 

§ 1º As empresas enquadradas no “caput” terão o prazo de 72 (setenta e duas) 

horas para apresentação do Plano de Contingência. 

§ 2º Na falta de apresentação do Plano de Contingência no prazo previsto ou do 

seu descumprimento após a homologação pelo Município, as empresas estão sujeitas a 

cessação das atividades até o saneamento das pendências, sem prejuízos das demais 

penalidades previstas neste Decreto. 

§ 3º Todas as empresas que se utilizam de veículos para transportar seus 

colaboradores são responsáveis pelo cumprimento das normas de higienização previstas 

neste Decreto para o transporte de passageiros. 

 
DOS EVENTOS 

 

Art. 10 Fica cancelado todo e qualquer evento realizado em local fechado ou aberto, 

público ou privado, independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do 

público, duração, tipo e modalidade do evento em todo o território municipal (zona urbana e 

rural). 

Art. 11 Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos 

temporários. 

Art. 12 Fica recomendada a não realização de qualquer evento em unidades 

unifamiliares que acarretem a aglomeração de pessoas mesmo que em grupos pequenos. 

 

DOS VELÓRIOS 

 

Art. 13 A capacidade de pessoas a velórios nas capelas mortuárias do 

Município, fica reduzido o acesso a 05 (cinco) pessoas, podendo haver revezamento e mantido 

o distanciamento de 2 m (dois metros) lineares entre os presentes. 

§ 1° Fica limitado o tempo máximo de velório a 6 horas a contar do seu início. 

§ 2° Nos casos excepcionais, quando o início do velório ocorrer após o horário de 

funcionamento do cemitério, o enterro deverá acontecer nas primeiras horas do dia seguinte. 

 

DAS MISSAS, CULTOS E CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS 

 

Art. 14 Ficam suspensas as missas, cultos, atividades e demais eventos religiosos 

com a aglomeração de pessoas, podendo as igrejas e os templos de qualquer culto permanecer 

abertos para a realização de atendimentos individuais e de caráter social. 
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DOS ESPAÇOS DE USO COLETIVO 

 

Art. 15 Fica proibido o uso de qualquer tipo de espaço de uso coletivo, como por 

exemplo, praças, banheiros, campings, centro de eventos, ginásio, campos de futebol, quadras de 

esporte, pistas de rodeio. 

 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Art. 16 Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e 

indireta deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-

19), as medidas determinadas neste Decreto. 

Art. 17 Ficam suspensas a participação de servidores ou de empregados públicos em 

eventos, cursos, seminários e afins ou em viagens interestaduais ou internacionais. 

Parágrafo único. Eventuais exceções à regra de que trata o “caput” deste artigo 

deverão ser avaliados e autorizados pelo Prefeito Municipal e/ou Secretário Municipal de Saúde. 

Art. 18 Os servidores que têm contato ou convívio direto com caso suspeito ou 

confirmado devem informar o fato à chefia imediata. 

Art. 19 Aos servidores que tenham regressado, nos últimos 14 (quatorze dias), ou 

que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de locais em que há transmissão 

comunitária do vírus COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem 

como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão 

ser aplicadas as seguintes medidas: 

I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 tais 

como, febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 

conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, deverão ser afastados do trabalho, 

sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze dias) ou conforme 

determinação médica e evitem a circulação em qualquer ambiente público ou que enseje contato 

com outras pessoas; e 

II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo 

COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo 

prazo de 14 (quatorze dias), a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela 

chefia imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação 

em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública. 

Art. 20 Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as 

empresas contratadas para que conscientizem seus funcionários quanto aos riscos e prevenção do 

COVID-19. 

Parágrafo único. As empresas contratadas pelo Município deverão reportarem ao 

contratante eventual ocorrência dos sintomas do COVID-19 entre os seus funcionários, sob pena 

de responsabilização contratual em caso de omissão. 

Art. 21 Todo o órgão público municipal deverá afixar mensagem sobre os cuidados 

de prevenção sobre o Coronavírus. 

Art. 22 Os alvarás e licenças expedidos por órgãos da Administração Municipal que 

vencerem durante o estado de calamidade pública serão considerados renovados 

automaticamente até 30 dias após o término de tal situação, dispensada para tanto, a emissão de 

novo documento, devendo ser mantidas em plenas condições de funcionamento e manutenção 

todas as medidas exigidas. 

Art. 23 A suspensão da cobrança de juros e multas acrescidos sobre os tributos 

recebidos no balcão de recolhimento da Prefeitura Municipal de Piratini, ocorrida em 16 de 
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março de 2020, continua válida durante a vigência deste Decreto. 

Art. 24 Fica determinado que as receitas de medicamentos de uso contínuo e 

controlado, bem como os medicamentos da farmácia básica municipal, serão liberadas aos 

familiares, não se fazendo necessário a presença de pessoas idosas nas unidades de saúde. 

Art. 25 Fica prorrogado a suspensão das visitas dos Agentes Comunitários de Saúde 

às residências com pessoas idosas, por mais 15 (quinze) dias, podendo ainda ser prorrogado por 

mais 15 (quinze) dias, em virtude de ser o principal grupo de risco. Qualquer sinal ou sintoma 

nas pessoas idosas deve ser feito o contato com a unidade de saúde por telefone e agendado o 

atendimento pelo profissional de saúde. 

Art. 26 Fica proibido tomar chimarrão, bem como compartilhar copos, xícaras, 

pratos e toalhas, nas repartições públicas municipais. 

Art. 27 Ficam restritas as atividades de atendimento presencial ao público dos 

serviços, excetuando-se os serviços da Secretaria Municipal de Saúde, em modalidade 

excepcional de trabalho remoto, ou por sistema de revezamento de jornada de trabalho, no 

intuito de evitar aglomerações em prédios públicos, conforme determinação da Secretaria 

Municipal a que o mesmo estiver vinculado. 

Art. 28 A modalidade excepcional de trabalho remoto é obrigatória para os 

seguintes servidores: 

I – com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, exceto nos casos em que a 

modalidade de trabalho remoto não seja possível em decorrência das especificidades das 

atribuições; 

II – gestantes; 

III – portadores de doenças cardíacas ou pulmonares graves, diabetes e 

imunossupressão, mediante atestado médico, que, por recomendação médica específica, devam 

ficar afastados do trabalho durante o período de emergência de que trata este Decreto; 

Parágrafo único. Excetuam-se ao disposto neste artigo todos os servidores vincula- 

dos à Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 29 Fica determinado que as reuniões sejam realizadas, sempre que possível, 

sem presença física. 

Art. 30 Por não envolverem aglomeração de pessoas, ficam mantidos os serviços 

públicos realizados de forma externa, em especial a manutenção da infraestrutura urbana e rural, 

devendo os servidores observarem as medidas de higiene cabíveis. 

Parágrafo único. Ficam suspensos os serviços de máquinas prestados aos 

particulares, inclusive aos que já realizaram o pagamento da respectiva taxa, com exceção dos 

serviços vinculados ao enfrentamento da situação de estiagem. 

Art. 31 Ficam suspensos os prazos de sindicâncias, os processos administrativos 

disciplinares, os prazos para interposição de reclamações, recursos administrativos e tributários 

no âmbito Municipal e os prazos para atendimento da Lei de Acesso à Informação. 

Art. 32 Os titulares das Secretarias Municipais que possuem termos de parceria, 

bem como contratos de terceirização deverão avaliar, de forma permanente, a possibilidade de 

suspensão, redução, alteração ou implementação de novas condições temporárias na prestação e 

acesso ao serviço, bem como outras medidas, considerando sua natureza no período 

emergencial, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, emitindo os 

regramentos internos, sem prejuízo dos serviços públicos. 

Art. 33 Permanecem suspensas, a contar de 16 de março de 2020, todas as 

atividades coletivas de Assistência Social e Esportes, incluindo as praticadas em áreas públicas 

como ginásios e praças. 

§ 1º Os serviços de Assistência Social poderão, conforme especificidades de cada 

caso, manter atendimentos individuais. 
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§ 2º O Acolhimento Institucional de crianças, adolescentes e adultos, realizados 

através de órgãos públicos ou não, manterão atendimento ininterrupto restringindo visitas 

institucionais e domiciliares, conforme especificidade. 

Art. 34 Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente 

Decreto, fica autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com objetivo de atender o interesse 

público e evitar o perigo de contágio e risco coletivo, adotar todas as medidas legais cabíveis.  

 

DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 

 

Art. 35 Fica mantido o expediente na Prefeitura Municipal interno e realizado em 

horário reduzido das 08:00 as 12:00 horas. 

Parágrafo único – O atendimento ao público se dará, preferencialmente, por meio 

eletrônico, ou telefone, quando couber, podendo, excepcionalmente, se realizar através de 

agendamento individual em caso de necessidade. 

 

DA SUSPENSÃO DAS AULAS, CURSO E TREINAMENTOS PRESENCIAIS 

 

Art. 36 Fica excepcionalmente e temporariamente suspensas até o dia 

30/04/2020, as aulas, cursos e treinamentos presenciais em todas as escolas, autoescolas, 

faculdades, creches e pré-escolas, sejam públicas ou privadas localizados no Município de 

Piratini. 

 

DAS MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL 

 

Art. 37 Todos os locais, públicos ou privados, com fluxo de pessoas de forma 

simultânea, de verão adotar as seguintes medidas ao público em geral:  

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

quando do início das atividades, as superfícies de toque, preferencialmente com álcool 70% 

(setenta por cento); 

II – higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada a 

cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das 

atividades, os pisos, paredes, forro e banheiros, preferencialmente com água sanitária; 

III – manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar estratégico, 

álcool em gel 70% (setenta por cento), para utilização dos frequentadores e funcionários do 

local; 

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

externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar; 

V – manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de 

frequentadores e funcionários, utilizando sabonete líquido ou detergente, álcool em gel 70% 

(setenta por cento) e toalhas de papel descartável; 

VI - Os locais com acesso ao público deverão disponibilizar informações sanitárias 

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

Parágrafo único. Ficam fechados os banheiros públicos que não disponibilizarem 

sabonete líquido ou outra forma de higienização. 

Art. 38 Deverá ser suspenso o uso de bebedouros de uso coletivo. 

 

DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

 

Art. 39 Os veículos do transporte individual e coletivo de passageiros deverão 



 
 

Prefeitura Municipal de Piratini-RS 
 

 

  

         
                                       

                            

observar as seguintes medidas: 

I – a higienização das mãos no início e no fim de cada viagem realizada, mediante 

a lavagem ou a utilização de produtos assépticos - álcool em gel 70% (setenta por cento); 

II – a realização de limpeza rápida dos pontos de contato com as mãos dos 

usuários, como painel, maçanetas, bancos, pega-mão, puxadores, cinto de segurança e fivelas; 

III – a circulação dos veículos preferencialmente com as janelas abertas; 

IV – a disponibilização de produtos assépticos aos usuários - álcool em gel 70% 

(se tenta por cento); 

V – a observância da etiqueta respiratória. 

Art. 40 Os veículos de transporte coletivo, não vinculados aos sistemas de 

transporte público, não poderão exceder a capacidade máxima de passageiros sentados, 

devendo observar as seguintes medidas: 

I – a higienização das mãos no início e no fim de cada viagem realizada, mediante 

a lavagem ou a utilização de produtos assépticos - álcool 70% (setenta por cento); 

II – a realização de limpeza rápida dos pontos de contato com as mãos dos 

usuários, como painel, maçanetas, bancos, pega-mão, puxadores, cinto de segurança e fivelas; 

III – a circulação dos veículos apenas com as janelas abertas; 

IV – a disponibilização de produtos assépticos aos usuários - álcool 70% (setenta 

por cento), 

V – a observância da etiqueta respiratória. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 41 Para atendimento ou dúvidas do corona vírus - COVID 19, incluindo todos 

os pacientes que apresentarem sintomas gripais, deverão comunicar o Serviço de Vigilância em 

Saúde na ocorrência de qualquer sintoma vinculado ao COVID-19 – Ligue para a Central do 

Corona Vírus em Piratini pelo telefone 053 99920-3024, de segunda a sexta-feira das 8h as 18hs, 

após esse horário e aos fins de semana entrar em contato com Hospital de Caridade Nossa 

Senhora da Conceição de Piratini- Pronto atendimento pelos telefones 053 3257-1132 ou 053 

3257-1161 ou telefono 150. 

Art. 42 Para atendimento dos fins deste Decreto, poderão ser adotadas as seguintes 

medidas: 

I – isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens 

no âmbito municipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a 

propagação do COVID-19; 

II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e 

meios de transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível 

contaminação ou a propagação do COVID-19; 

III – determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; e 

e) tratamentos médicos específicos. 

IV – estudo ou investigação epidemiológica; e 

V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver. 

§ 1º A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação 

ou a propagação do COVID-19 deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de 




