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DECRETO Nº 47,                                                               DE 17 DE ABRIL DE 2020.  
 
 

Dispõe sobre o funcionamento dos 
sistemas de mobilidade. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL PILAR – RS, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 23 e os incisos I e II do art. 30 da 

Constituição da República, bem como no disposto na Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 041, de 03 de abril de 2020, 

que reiterou a calamidade pública no âmbito do Município de Coronel Pilar – RS, e 

dispôs sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID–

19); 

CONSIDERNADO o Decreto Estadual n.º 55.154, de 01 de abril de 

2020;  

CONSIDERANDO que no território do Município não há nenhum caso 

de suspeita e muito menos confirmado de contaminação de Coronavírus; 

DECRETA:  

Art. 1º. O sistema de mobilidade urbana operado pelo transporte 

coletivo urbano, o transporte privado, o transporte seletivo por lotação, transporte 

individual público ou privado de passageiros, adotará medidas de higienização e 

ventilação nos veículos por intermédio da abertura de janelas, conforme segue:  

I – higienizar superfícies de contato (direção, bancos, maçanetas, 

painel de controle, portas, catraca, corrimão, barras de apoio, etc.) com álcool líquido 

70% (setenta por cento) a cada viagem no transporte individual e diariamente no 

coletivo;  
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II – manter à disposição, se possível, na entrada e saída do veículo, 

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

local.  

III – Observar, se possível, que os passageiros não sentem em bancos 

imediatamente próximos uns dos outros, observando que se mantenham um banco 

vazio entre um passageiro e outro, devendo os passageiros, preferencialmente, 

sentar próximo às janelas.  

§ 1º Para manter o ambiente arejado, o transporte deverá circular com 

janelas abertas.  

§ 2º No caso da impossibilidade de abrir janelas, deve manter o 

sistema de ar condicionado higienizado.  

Art. 2º. Fica determinada a fixação de informações sanitárias visíveis 

sobre higienização e cuidados com a prevenção do COVID-19.  

Art. 3º. Fica recomendado aos usuários de todos os modais de 

transporte remunerado de passageiros, antes e durante a utilização dos veículos, a 

adoção das medidas de higienização e de etiqueta respiratória recomendadas pelos 

órgãos de saúde, em especial:  

I – higienizar as mãos antes e após a realização de viagem nos 

veículos transporte remunerado de passageiros;  

II – evitar o contato desnecessário com as diversas partes do veículo;  

III – proteger boca e nariz, utilizando máscara caseira de proteção, em 

respeito à tripulação e aos demais usuários e de modo a evitar a disseminação de 

enfermidades;  

IV – utilizar preferencialmente o cartão de bilhetagem eletrônica (ônibus 

e lotação) e cartões de crédito e débito (táxi) como meio de pagamento, evitando a 
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utilização de dinheiro em espécie.  

Art. 4º. Fica recomendado às concessionárias do transporte coletivo 

por ônibus e permissionárias do transporte seletivo por lotação do Município e/ou 

que adentram no Município e às empresas do transporte coletivo, as recomendações 

trazidas pelo Decreto Estadual n.º 55.154/2020;  

Art. 5º. Os veículos do transporte individual público ou privado de 

passageiros, executado no território do Município, deverão observar:  

I – a higienização das mãos ao fim de cada viagem realizada, mediante 

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

cento);  

II – a higienização dos equipamentos de pagamento eletrônico 

(máquinas de cartão de crédito e débito), após cada utilização;  

III – 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;  

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

V – a disponibilização de produtos assépticos aos usuários - álcool em 

gel 70% (setenta por cento); 

Art. 6º. Fica recomendado aos motoristas, cobradores, fiscais e 

usuários de serviços de transporte coletivo ou individual de passageiros, antes e 

durante a utilização dos veículos, a adoção das medidas de higienização e de 

etiqueta respiratória recomendadas pelos órgãos de saúde, em especial:  

I – higienizar as mãos antes e após a realização de viagem nos 

veículos transporte remunerado de passageiros;  

II – evitar o contato desnecessário com as diversas partes do veículo;  
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III – proteger boca e nariz ao tossir e espirrar, utilizando máscara 

caseira de proteção; 

IV – utilizar preferencialmente o sistema de bilhetagem (ônibus e 

lotação) e cartões de crédito e débito (táxi e transporte por aplicativos) como meio de 

pagamento, evitando a utilização de dinheiro em espécie. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO DE CORONEL PILAR – RS, AOS 17 DIAS 

DO MÊS DE ABRIL DE 2020.  

 

ADELAR LOCH  

Prefeito Municipal  

Registre-se e Publique-se.  
Analice Baruffi Corbellini 
 Secretária Municipal da Administração e Fazenda 

 


