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DECRETO Nº 062,                                                             DE 19 DE MAIO DE 2020. 
 

 

 

Revoga os Decretos 041, de 03 de abril de 2020, 044, de 09 de 

abril de 2020, 046, de 17 de abril de 2020, 047, de 17 de abril de 

2020 e 52, de 28 de abril de 2020, reitera a declaração de estado 

de calamidade pública no âmbito do Município de Coronel Pilar – 

RS, e dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do surto 

epidêmico de coronavírus (COVID–19). 

 

 

 

ADELAR LOCH - Prefeito Municipal de Coronel Pilar em exercício, no 

uso de suas atribuições que lhe confere a 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 30 de janeiro de 2020, em razão do novo 

coronavírus (COVID–19); 

 

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)”; 
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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 a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 

que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

Coronavírus (COVID–19); 

 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.115, 

de 13 de março de 2020, declarando calamidade pública em todo território estadual; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a 

declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Rio Grande do Sul, para 

fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus (COVID–19), e 

determina medidas emergenciais sanitárias e de afastamento social para todo Estado;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.177, de 08 de abril de 2020 e o Decreto 

Estadual nº 55.184, de 15 de abril de 2020, que alteraram o Decreto Estadual nº 55.154, de 

1º de abril de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020 e os 

Decretos Estaduais nºs 55.247 e 55.248, ambos de 17 de maio de 2020, que alteraram o 

Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020; 

 

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 Fica reiterado o estado de calamidade pública no Município de Coronel Pilar - 

RS, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

surto epidêmico de Coronavírus (COVID–19), declarado por meio do Decreto Municipal nº 

036, pelo mesmo período que perdurar a calamidade pública no Estado do Rio Grande do 

Sul, declarada pelo Decreto Estadual nº 55.128, de 28 de março de 2020, e reiterada pelo 

Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020, e pelo Decreto Estadual n. 55.240, de 11 

de maio de 2020. 
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CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

 

Art. 2º As medidas emergenciais determinadas pelo Poder Executivo do Estado do 

Rio Grande do Sul, por meio do Decreto Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020, são 

aplicáveis em todo território do Município de Coronel Pilar – RS, sem prejuízo das medidas 

sanitárias de interesse exclusivamente local que vierem a ser determinadas por este Decreto. 

 

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

de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), 

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 em gel setenta por cento, bem como da higienização, com produtos adequados 

(preferencialmente álcool 70%), dos instrumentos domésticos e de trabalho; 

 

III – a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço 

descartável ao tossir ou espirrar. 

 

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 do ar. 

 

Art. 3º A Administração Pública Municipal fiscalizará a observância das medidas 

emergenciais do Decreto Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020, com as seguintes 

finalidades: 

 

I – contribuir para a segurança sanitária coletiva, por meio do controle dos serviços e 

das atividades essenciais e não essenciais, durante o período da calamidade pública 

decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID–19); 
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II – cooperar com o Estado do Rio Grande do Sul e com a União, no que tange às 

ações de prevenção, contenção do contágio e enfrentamento à epidemia causada por 

Coronavírus (COVID–19); 

 

III – fortalecer a estruturação e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, por meio 

de serviços públicos ou prestadores privados que atuem de forma complementar, para 

resposta rápida e eficaz à epidemia causada por Coronavírus (COVID–19); 

 

IV – acompanhar a evolução científica e tecnológica, para prevenção, contenção e 

enfrentamento da epidemia causada por Coronavírus (COVID–19); 

 

V – garantir o abastecimento de insumos essenciais à subsistência humana, no 

território municipal, durante o período de calamidade pública; 

 

VI – garantir mínimos essenciais à manutenção da vida digna aos moradores do 

Município que, por consequência da calamidade pública decorrente da epidemia de 

Coronavírus (COVID–19), estiverem em situação de vulnerabilidade social; 

 

VII – controlar, sob os aspectos sanitários, as atividades públicas e privadas, bem 

como a circulação, em todo território do Município; 

 

Art. 4º A fiscalização de que trata este Decreto será exercida pelo Agente Fiscal, 

ligado à Secretaria Municipal de Administração, ao qual compete: 

 

I – colaborar com a Secretaria Municipal de Saúde no controle sanitário, visando à 

manutenção da segurança da sociedade; 

 

II – comunicar, imediatamente, às Secretarias Municipais de Saúde e da Fazenda, 

acerca de qualquer irregularidade constatada no desempenho de serviços públicos ou de 

atividades privadas, que consista em descumprimento das medidas previstas no Decreto 

Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020; 

 

III – controlar e fiscalizar a conduta de pessoas físicas e jurídicas, em relação ao 

cumprimento das medidas previstas no Decreto Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020; 

 

IV – notificar os responsáveis por condutas em desacordo com as medidas 

determinadas no Decreto Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020, para imediata 
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adequação, concedendo prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para cessação da 

irregularidade e cumprimento das medidas emergenciais cabíveis; 

 

V – autuar os responsáveis por condutas em desacordo com as medidas 

determinadas no Decreto Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020, estabelecendo, de 

acordo com o artigo 238 e seguintes, da Lei Municipal nº 088/2012, as sanções 

administrativas cabíveis, e concedendo prazo de 05 (cinco) dias para defesa prévia, na forma 

da Lei Municipal nº 088/2014, que disciplina o processo administrativo municipal; 

 

VI – instaurar o processo administrativo sancionador de que trata o inciso IV deste 

artigo, fornecendo às Secretarias Municipais de Saúde e da Fazenda os documentos que 

forem solicitados; 

 

VII – outras atribuições estabelecidas ou que vierem a ser estabelecidas em leis ou 

regulamentos. 

 

Parágrafo único. No caso da existência de indícios da prática de crimes por parte da 

pessoa física ou jurídica, o fato deverá ser comunicado à autoridade policial ou do Ministério 

Público, para a adoção das medidas cabíveis, nos termos do que determina o art. 27 do 

Decreto–Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, que instituiu o Código de Processo Penal 

Brasileiro. 

 

Art. 5º As sanções administrativas aplicáveis pelo descumprimento das medidas 

determinadas no Decreto Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020, de acordo com o que 

dispõe a Lei Municipal nº 088, de 08 de agosto de 2002, são as seguintes: 

 

I – advertência; 

 

II – multa, no valor de até CINQÜENTA a NOVE MIL URMs; 

 

III – suspensão do alvará de funcionamento do empreendimento; 

 

IV – cassação do alvará de funcionamento da empresa. 

 

Parágrafo primeiro. A sanção de advertência corresponde a uma admoestação, por 

escrito, ao infrator, indicando as providências cabíveis para adequação ao disposto no 

Decreto Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020. 
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Parágrafo segundo. A sanção de multa corresponde ao pagamento de obrigação 

pecuniária, pelo infrator, podendo ser cumulativa com quaisquer outras sanções que venham 

a ser aplicadas. 

 

Parágrafo terceiro. A sanção de suspensão do alvará de funcionamento do 

empreendimento corresponde à interdição temporária da atividade, pelo descumprimento às 

medidas emergenciais de prevenção, contenção de contágio e enfrentamento da epidemia 

causada pelo Coronavírus (COVID–19), estabelecidas no Decreto Estadual nº 55.240, de 11 

de maio de 2020. 

 

Parágrafo quarto A sanção de cassação do alvará de funcionamento do 

empreendimento corresponde à interdição, até o final da calamidade pública, em razão do 

reiterado descumprimento das medidas emergenciais de prevenção, contenção de contágio 

e enfrentamento da epidemia causada pelo Coronavírus (COVID–19), estabelecidas no 

Decreto Estadual nº 55.240, de 11 de maio de 2020. 

 

Art. 6º No âmbito do processo administrativo sancionador, deverão ser respeitados os 

direitos relativos ao contraditório e à ampla defesa ao autuado, observando–se o rito 

estabelecido na Lei Municipal nº 088, de 08 de agosto de 2002, que disciplina o processo 

administrativo municipal. 

 

Parágrafo Primeiro. A Secretária Municipal de Saúde é a autoridade competente para 

decidir, após instrução probatória, sobre a aplicação das sanções administrativas em 

decorrência do descumprimento das medidas emergenciais determinadas em virtude da 

calamidade pública. 

 

Parágrafo Segundo. Da decisão do processo administrativo caberá recurso ao 

Prefeito. 

 

Art. 7º Encerrado o processo administrativo sancionador e havendo imputação de 

sanção de multa administrativa, o sancionado será intimado para o pagamento do valor no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme prevê o artigo 267, da Lei 088, de 08 de agosto de 

2002, a contar da cientificação. 
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Parágrafo único. O não pagamento da multa administrativa no prazo estabelecido no 

caput deste artigo acarretará a inscrição do valor em Dívida Ativa de natureza não tributária e 

a respectiva cobrança judicial. 

 

Art. 8º O processo administrativo sancionador poderá ser revisto, a qualquer tempo, a 

pedido ou de ofício, pela autoridade que emanou a sanção administrativa, nos casos de 

surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a 

inadequação da sanção aplicada.  

 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da 

sanção. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA 

 

Art. 9º Os titulares dos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta deverão 

avaliar a possibilidade de suspensão, redução, alteração ou implementação de novas 

condições temporárias na prestação e acesso, bem como, outras medidas, considerando a 

natureza do serviço no período de calamidade pública, o fluxo e aglomeração de pessoas 

nos locais de trabalho, emitindo os regramentos internos necessários. 

 

Parágrafo Primeiro. Nos termos deste artigo e a critério dos titulares dos órgãos da 

Administração Municipal Direita e Indireta, os servidores, efetivos ou comissionados, 

empregados públicos ou contratados deverão preferencialmente desempenhar suas 

atribuições presencialmente em seus locais de trabalho, podendo, excepcionalmente e com 

autorização expressa do(a) titular dos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, 

justificadamente, desempenhar em domicílio, em modalidade excepcional de trabalho 

remoto, ou por sistema de revezamento de jornada de trabalho, no intuito de evitar 

aglomerações em locais de circulação comum, como salas, elevadores, corredores, 

auditórios, dentre outros, sem prejuízo ao serviço público. 

 

Parágrafo Segundo. Fica recomendado que as reuniões sejam realizadas, sempre 

que possível, sem presença física. 

 

Parágrafo Terceiro. Os servidores, efetivos ou comissionados, empregados públicos 

ou contratados que negarem-se a prestar serviços de forma presencial, deverão justificar 
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documentalmente o motivo da negativa, se foro caso inclusive com laudo médico, conforme 

determinam os artigos 206 a 210, Lei Municipal n. 60/2001. 

Parágrafo quarto. Os servidores que optarem, com autorização da chefia imediata, 

em cumprir jornada de trabalho de turno único ou de qualquer outra forma que implique da 

fruição de jornada menor do que 8 horas diárias deverá optar perante sua chefia direta entre 

o desconto das horas faltantes ou a compensação destas horas, conforme convenção das 

partes, mas prevalecendo o interesse da chefia. 

 

Art. 10. A modalidade excepcional de trabalho remoto será obrigatória para os 

seguintes servidores: 

 

I – com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, exceto nos dos servidores 

vinculados aos serviços essenciais de saúde pública; 

 

II – doentes crônicos, como cardíacos, diabéticos, doentes renais crônicos, doentes 

respiratórios crônicos, transplantados, portadores de doenças tratados com medicamentos 

imunodepressores e quimioterápicos, etc. 

 

Parágrafo Primeiro. Os servidores enquadrados neste artigo prestarão os serviços 

mediante cobrança de produtividade de seu superior imediato, que enviará as funções com 

prazo razoável para a sua execução e retorno. 

 

Parágrafo Segundo. Os servidores enquadrados neste artigo que negarem-se a 

prestar os serviços remotos deverão optar pelo desconto de seus vencimentos dos valores 

referentes aos dias parado ou pela compensação destes dias posteriormente após o fim do 

Estado de Calamidade declarado pelo Decreto Estadual 55.240, de 11 de maio de 2020 

 

Art. 11. Os estagiários da Administração Pública Municipal Direta e Indireta serão 

encaminhados, sempre que possível, para trabalho domiciliar. 

 

Parágrafo único. Nos casos em que não for possível o trabalho domiciliar do 

estagiário, será afastado das atividades, dispensado do comparecimento no órgão público, 

sem prejuízo da bolsa–auxílio correspondente. 

 

Art. 12. Fica retomada a utilização da biometria para registro eletrônico da efetividade, 

devendo ser mantido ininterruptamente frasco de álcool gel 70º no local. 
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Art. 13. Os prazos dos procedimentos abaixo serão retomados, a contar da publicação 

deste Decreto: 

 

I – sindicâncias e os processos administrativos disciplinares, inclusive no tocante ao 

prazo de prescrição da punição disciplinar; 

 

II – interposição de reclamações, recursos administrativos e recursos tributários no 

âmbito Municipal; 

 

III – atendimento da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à 

Informação; 

 

IV – nomeações, posses e entrada em exercício dos servidores efetivos ou 

temporários, cujas convocações tenham sido publicadas anteriormente a este Decreto, bem 

como os prazos de validade de concursos públicos e processos seletivos ainda vigentes; 

 

Parágrafo Primeiro. Em caso de ser necessária a oitiva de eventuais testemunhas, 

deverão ser ouvidas uma por vez, em local amplo e arejado, assegurando a comissão 

competente que sejam tomadas todas as medidas de proteção previstas neste Decreto 

Municipal.  

 

Parágrafo segundo. Em sendo possível, deverá ser privilegiada a oitiva de 

testemunhas pelo sistema de vídeoconferencia. 

 

Seção I 

Dos Serviços de Saúde Pública 

 

Art. 14. Fica mantida a convocação de todos os profissionais da saúde, servidores ou 

empregados da Administração Pública Municipal, bem como os prestadores de serviços de 

saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para 

o cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias. 

 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Saúde deverá elaborar Plano de Contingência e 

Ação quanto à epidemia de Coronavírus (COVID–19), que conterá, no mínimo: 

 

I – protocolo clínico para definição de caso suspeito e fluxo de atendimento nas 

unidades locais do SUS; 
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II – níveis de resposta; 

 

III – estrutura de comando das ações no Município; 

 

IV – mapeamento da rede SUS, com: 

 

a) definição dos pontos de acesso dos usuários de saúde com sintomas de casos 

suspeitos; 

 

b) levantamento de leitos hospitalares para internações, bem como dos insumos e 

aparelhos necessários ao atendimento dos doentes; 

 

c) identificação de fornecedores de bens e prestadores de serviços de saúde, na 

região, caso seja necessária a contratação complementar. 

 

Parágrafo único. As ações realizadas no âmbito do Município seguirão, em qualquer 

hipótese, as diretrizes técnicas e clínicas do “Plano de Contingência e Ação Estadual do Rio 

Grande do Sul para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019–nCoV)” e do “Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID–19)”. 

 

Art. 16. A Secretaria Municipal de Saúde fará ampla divulgação, para fins de 

orientação social, dos riscos e medidas de higiene necessárias para evitar o contágio, bem 

como dos sintomas da doença e o momento de buscar atendimento hospitalar. 

 

§ 1º As ações de que tratam este artigo poderão ser realizadas por campanhas 

publicitárias, em meio eletrônico, radiofônico ou televisivo, bem como por meio de 

orientações virtuais e remotas à população. 

 

§ 2º Os órgãos e entidades públicos do Município difundirão, no âmbito das suas 

competências, o aplicativo para celular, do Ministério da Saúde, chamado “CORONAVÍRUS 

– SUS”, para utilização pela população. 

 

Art. 17. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual pelos agentes de 

saúde, bem como a ampliação das medidas de higiene e limpeza nas unidades de saúde, 

com ampla disponibilização de álcool gel para uso público. 
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Art. 18. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde estabelecer escalas de trabalho e 

horários de atendimento nas unidades de saúde do Município, com fins de evitar 

aglomeração de pessoas e viabilizar o cumprimento dos fluxos e protocolos clínicos de 

atendimento aos pacientes.  

 

Seção II 

Do Atendimento ao Público 

 

Art. 19. É permitido o atendimento presencial ao público, devendo ser exigido o uso 

de máscara e demais medidas de proteção previstas neste Decreto. 

 

Parágrafo único. Os referidos atendimentos deverão ser realizados, preferencialmente, 

por meio eletrônico, ou telefone, quando couber, podendo, excepcionalmente, se realizar 

através de agendamento individual, mediante prévia análise da necessidade pela equipe de 

servidores competente. 

 

Seção III 

Dos Serviços Terceirizados e Das Parcerias 

 

Art. 20. Os titulares dos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta 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.  

 

Seção IV 

Dos Aposentados e Pensionistas 

 

Art. 21. Ficam dispensados, pelo prazo de 90 (noventa) dias a realização de prova de 

vida dos aposentados, pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do 

Município. 

 

Seção V 

Dos Serviços Públicos de Assistência Social 
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Art. 22. Ficam suspensas, a contar da data da publicação deste Decreto, todas as 

atividades coletivas de Assistência Social. 

 

Parágrafo Primeiro. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Centro POP, Centro 

Dia Idoso e Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal terão suas 

atividades coletivas suspensas e o atendimento ao público restringido pelo período da 

calamidade pública. 

 

Parágrafo Segundo. Os atendimentos individuais serão realizados, 

preferencialmente, por meio eletrônico, ou telefone, quando couber, podendo, 

excepcionalmente, se realizar através de agendamento individual, mediante prévia análise da 

necessidade pelas equipes de referência respectivas. 

 

Parágrafo Terceiro. O Acolhimento Institucional de crianças, adolescentes e adultos, 

Instituições de Longa permanência de Idosos, Casas Lar de Idosos, República e Albergue 

manterão atendimento ininterrupto restringindo visitas institucionais e domiciliares, conforme 

especificidade. 

 

Art. 23. A Secretaria Municipal de Assistência Social organizará, no âmbito da 

Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, plantão para atendimento de 

pessoas e famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade social decorrentes de perdas 

ou danos causados pela ameaça de sérios padecimentos, privação de bens e de segurança 

material e de agravos sociais, decorrentes da epidemia de Coronavírus (COVID–19). 

 

Parágrafo Primeiro. Os indivíduos e famílias que acessarem a assistência social 

deverão ser avaliados pelas equipes de referência ou, na ausência destas, no mínimo por 

técnicos de nível superior, que poderá realizar o atendimento de forma eletrônica ou por 

telefone, quando possível. 

 

Parágrafo Segundo. Mediante avaliação realizada na forma do § 1º deste artigo, 

serão atendidos, por meio da concessão de benefícios eventuais, os usuários e famílias que 

apresentarem riscos, perdas ou danos decorrentes de: 

 

I – falta de condições de suprir a manutenção cotidiana, em especial alimentação; 

 

II – necessidades básicas de subsistência, como gás de cozinha e itens de vestuário; 
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III – auxílio financeiro em pecúnia, mensal, a ser definido por Decreto próprio para esta 

finalidade, pelo período da calamidade pública, para manutenção de serviços essenciais de 

abastecimento de água, luz e comunicação. 

 

Parágrafo Terceiro. Os benefícios previstos no § 2º deste artigo poderão ser 

concedidos cumulativamente, mediante expressa manifestação das equipes de referência 

ou, na ausência dela, de técnico de nível superior. 

 

Parágrafo Quarto. A concessão dos benefícios previstos nos incisos I e II do § 2º 

deste artigo será feita por meio de entregas domiciliares. 

 

Parágrafo Quinto A concessão do benefício previsto no inciso III do § 2º deste artigo 

será feita, preferencialmente, por meio de crédito em conta bancária de titularidade do 

beneficiário. 

 

Art. 24. A atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social deverá ocorrer 

conjuntamente com os trabalhos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 

 

Art. 25. A atuação da política de Assistência Social no período da calamidade pública 

visa as ações de resposta imediata até o retorno progressivo das atividades de rotina da 

comunidade, de forma a preservar a referência e continuidade do atendimento e 

acompanhamento dos usuários e suas famílias nos respectivos serviços. 

 

Art. 26. O Conselho Tutelar manterá plantão permanente para atendimento de 

crianças e adolescentes, visando resguardar os seus direitos. 

  

Seção VI 

Do Sistema Municipal de Ensino 

 

Art. 27. Fica suspenso o período letivo do ano de 2020 das escolas públicas 

municipais de educação infantil e ensino fundamental até 30 de maio de 2020. 

 

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput poderá ser prorrogada por 

despacho fundamentado do Prefeito. 
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Art. 28. O calendário letivo será redefinido conforme as normas e diretrizes que forem 

publicada pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Parágrafo Único. Os professores e demais profissionais envolvidos continuarão a 

elaborar, conforme o vem fazendo desde o início da suspensão das aulas, trabalhos e 

atividades escolares para o cumprimento em casa pelos alunos, ficando os pais e 

responsáveis com a responsabilidade de buscar os materiais e zelar pelo bom cumprimento 

pelos alunos. 

 

CAPÍTULO IV 

DO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Seção I 

Do funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços  

 

Art. 29. Fica mantido o funcionamento, com atendimento ao público, dos seguintes 

estabelecimentos comerciais, observadas as medidas de cumprimento obrigatório de que 

trata o art. 4º do Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020, transcritas no artigo 31, 

deste Decreto: 

 

I – restaurantes, bares, lanchonetes e lancherias; 

 

II – estabelecimentos de prestação de serviços de higiene pessoal, tais como 

cabelereiros e barbeiros;  

 

III – estabelecimentos dedicados ao comércio em geral; e 

 

IV – Estabelecimentos de assistência à saúde, tais como clínicas de fisioterapia, 

pilates, massagens e afins;  

 

Parágrafo Primeiro. Os bares poderão funcionar e atender ao público no horário das 

07h às 20h, devendo respeitar as normas de segurança previstas no artigo 32 deste Decreto. 
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Parágrafo Segundo. Fica proibida a realização de reuniões de qualquer natureza, 

de caráter público ou privado, incluindo a realização de excursões, a abertura de Ginásios, 

Salões Comunitários, quadras esportivas, para qualquer atividade e a realização de missas e 

cultos em Igrejas, Templos e afins, bem como a sua abertura. 

 

Art. 30 O funcionamento dos estabelecimentos de prestação de serviços de higiene 

pessoal, tais como cabelereiros e barbeiros, bem como os estabelecimentos de assistência à 

saúde, tais como clínicas de fisioterapia, pilates, massagens e afins, devem, 

obrigatoriamente: 

 

I – ser realizado com equipes reduzidas; 

 

II – restringir o número de clientes simultâneos, observando-se sempre o 

distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros;  

 

III – não exceder a lotação nas salas de espera ou de recepção a 30% (trinta por 

cento) da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou de proteção de 

prevenção contra incêndio, como forma de evitar a aglomeração de pessoas. 

 

Parágrafo único. Os estabelecimentos de que trata este artigo deverão, antes e 

depois do atendimento de cada cliente, higienizar todas as superfícies de toque e 

instrumentos de contato pessoal, bem como determinar aos seus funcionários e 

colaboradores, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, na forma do art. 

4º do Decreto Estadual nº 55.154/2020. 
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Art. 31 Reitera-se os procedimentos de cumprimento obrigatório a ser observado 

pelos estabelecimentos comerciais, além daqueles específicos àqueles que foram 

autorizados a funcionarem neste decreto: 

 

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

do início das atividades, as superfícies de toque (mesas, equipamentos, cardápios, teclados, 

etc.), preferencialmente com álcool em gel 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 forros e o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro 

produto adequado, inclusive e EM ESPECIAL AS MÁQUINAS PARA PAGAMENTO COM 

CARTÃO E OS CAIXAS ELETRÔNICOS DE AUTOATENDIMENTO COM ÁLCOOL GEL 

SETENTA POR CENTO; 

 

III - manter à disposição, na entrada no estabelecimento ou de veículos, e em local 

de fácil acesso, álcool em gel setenta por cento, para a utilização dos clientes e dos 

funcionários do local e EXIGIR DOS CLIENTES que antes de manusear roupas ou produtos 

de mostruários, higienizarem as mãos com álcool em gel setenta por cento; 

 

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 em gel setenta por cento e toalhas de 

papel não reciclado; 
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VI – proibir a prova de vestimentas em geral, acessórios, bijuterias, calçados, 

cosméticos tais como batom, perfumes, bases e afins, produtos de proteção, inclusive 

agrícolas, dentre outros; 

 

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

jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários; 

 

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, dois metros; 

 

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

evitar filas ou aglomeração de pessoas; 

 

X – manter fechados e impossibilitados de acesso os provadores, onde houver; 

 

XI – fixar no chão em frente aos estabelecimentos marcadores para que aqueles que 

formarem fila respeitem a distância de 2 metros entre eles; 

 

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

sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo Coronavírus); 

 

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 em gel 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 (novo Coronavírus); 
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XIV - afastar, imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, pelo 

prazo mínimo de quatorze dias, das atividades em que exista contato com outros 

funcionários ou com o público, todos os empregados que regressarem de localidades em que 

haja transmissão comunitária do COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria 

da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou 

confirmado; 

 

XV – manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, cartazes de 

informações sanitárias sobre higienização e cuidados sobre a COVID-19; 

 

XVI – orientar para que todos os produtos adquiridos pelos clientes sejam limpos 

antes da entrega ao consumidor; 

 

XVII – realizar a higienização de todos os produtos expostos em vitrine de forma 

frequente, recomendando-se a redução da exposição de produtos sempre que possível; 

 

XVIII – limitar a 50% da capacidade a ocupação de passageiros sentados de 

veículos de fretamento de transporte de trabalhadores; 

 

XIX – assegurar o atendimento preferencial e especial a idosos, hipertensos, 

diabéticos e gestantes, garantindo um fluxo ágil de maneira que estas pessoas permaneçam 

o mínimo de tempo possível no interior do estabelecimento; 

 

XX – manter todas as áreas ventiladas, inclusive os locais de alimentação e locais de 

descanso dos trabalhadores; 
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XXI – recomendar aos trabalhadores que não retornem às suas casas com o 

uniforme utilizado durante a prestação do serviço; 

 

XXII – limitar o acesso aos locais destinados às refeições a um terço da sua 

capacidade, organizando cronograma de utilização de forma a evitar aglomerações e trânsito 

entre os trabalhadores em todas as dependências e áreas de circulação, garantindo a 

manutenção da distância mínima de 2 metros; 

 

XXXIII – comunicar, IMEDIATAMENTE, ÀS AUTORIDADES DE SAÚDE LOCAIS, 

QUANDO IDENTIFICAR OU SOUBER QUE QUALQUER PESSOA DO 

ESTABELECIMENTO (proprietários, empregados próprios ou terceirizados) apresentou 

sintomas de contaminação pelo COVID-19, buscando orientações médicas e determinando o 

afastamento do trabalho, pelo período mínimo de quatorze dias, ou conforme determinação 

médica. 

 

Parágrafo único. O distanciamento interpessoal mínimo de dois metros de que trata o 

inciso VIII deste artigo pode ser reduzido para o mínimo de um metro no caso de utilização 

de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs - adequados para evitar contaminação e 

transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus). 

 

Art. 32 – Os estabelecimentos previstos no Parágrafo Único do artigo 29 deverão 

respeitar, além das normas de higiene e limpeza previstas no artigo 31, os seguintes 

procedimentos: 

 

I – manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil acesso, 

álcool em gel setenta por cento, para a utilização dos clientes e dos funcionários do local e 

EXIGIR DOS CLIENTES a higienização das mãos antes de adentrarem no estabelecimento; 
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II – manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a 

evitar a contaminação cruzada; 

 

III – dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refeitórios com sistema de 

"buffet"; 

 

IV - 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; 

 

Seção II 

Do sistema de Mobilidade Urbana 

 

Art. 33. 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, além daquelas previstas no artigo 31 deste Decreto, no que couber, 

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;  

 

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 – realizar a limpeza rápida com álcool gel 70% (setenta por cento) dos 

equipamentos de pagamento eletrônico após cada utilização; 
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IV – manter higienizado o sistema e ar condicionado; 

 

V – instruir seus funcionários para que promovam as medidas aqui previstas, 

inclusive orientando os passageiros quanto ao uso de máscaras; 

 

VI – observar e fazer observar obrigatoriamente o uso de máscaras nos veículos 

pelos passageiros e demais tripulantes. 

 

Observar, para que os passageiros, se possível, 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.  

 

Parágrafo Primeiro. Para manter o ambiente arejado, o transporte deverá circular 

com janelas abertas.  

 

Parágrafo Segundo. No caso da impossibilidade de abrir janelas, o transporte deve 

manter o sistema de ar condicionado devidamente higienizado ligado. 

 

Art. 34. Fica determinada a fixação de informações sanitárias visíveis sobre 

higienização e cuidados com a prevenção do COVID-19.  

 

Art. 35. 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:  
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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, 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 utilização de dinheiro 

em espécie.  

 

Art. 36. Os veículos do transporte individual público ou privado de passageiros, 

executado no território do Município, deverão observar, além das normas previstas no artigo 

31 deste Decreto, no que couber, as normas abaixo previstas:  

 

I – a higienização das mãos dos motoristas 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;  
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V – a disponibilização de produtos assépticos aos usuários - álcool em gel 70% 

(setenta por cento); 

 

Art. 37. 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;  

 

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. 

 

CAPÍTULO IV 

Obrigatoriedade do uso de máscaras  

 

Art. 37 - Fica mantida a determinação da utilização de máscaras, por toda a 

população de Coronel Pilar nos espaços de uso comum, públicos ou privados, incluindo as 

vias públicas e as diversas modalidades de transporte dentro do território do Município de 

Coronel Pilar, para fins de evitar a transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19).  

 

Parágrafo único. As máscaras deverão cobrir totalmente a boca e nariz e estar 

ajustada ao rosto, sem que haja espaço nas laterais.  
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Art. 38 – Deverão ser usadas, prioritariamente, máscaras de pano (tecido algodão), 

confeccionadas manualmente, que deverão ser trocadas de acordo com os protocolos 

estabelecidos pelas autoridades de saúde.  

 

Art. 39 – Fica proibido o atendimento em qualquer estabelecimento comercial ou de 

prestação de serviço, a contar da data designada, de pessoas que não estejam usando 

máscara, sendo responsabilidade da empresa impedir a entrada das que não estiverem 

utilizando máscara ou cobertura sobre o nariz e boca. 

 

CAPÍTULO V 

ATENDIMENTO DIREFERENCIADO PARA GRUPOS DE RISCO 

Art. 40. Os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários ou setores exclusivos 

para atender os clientes com idade igual ou superior a sessenta anos e aqueles de grupos de 

risco, conforme autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio ao Covid-19. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 41. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

 

Art. 42. Deverão ser observadas as medidas sanitárias segmentadas, destinadas a 

prevenir e a enfrentar a evolução da epidemia de COVID-19, a serem definidas pela 

Secretaria Estadual de educação, a serem aplicadas cumulativamente ao disposto neste 

Decreto, conforme previsto no Decreto Estadual n. 55.240, de 10 de maio de 2020. 

 

Art. 43. Os Protocolos serão disponibilizados semanalmente todos os sábados na 

rede mundial de computadores no sítio eletrônico https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br. 

 

Art. 44. Ficam revogados: 

 

I – Decreto Municipal nº 041, de 03 de abril de 2020; 

 

II – Decreto Municipal nº 044, de 09 de abril de 2020; 

 

III – Decreto Municipal nº 046, de 17 de abril de 2020; 

 

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/


 

 

 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR 
 

 

 
Avenida 25 de Julho, 538 – CEP: 95.726-000 – Coronel Pilar - RS – Fone/Fax: (54) 3435 1115 – E-mail: coronelpilar@coronelpilar.rs.gov.br 

“Doe Órgãos, Doe Sangue, Salve Vidas”. 
 

IV – Decreto Municipal nº 047, de 17 de abril de 2020; 

 

V – Decreto Municipal nº 052, de 28 de abril de 2020;  

 

 

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL PILAR, AOS CINCO DIAS DO 

MÊS DE MAIO DE 2020 

 

 

ADELAR LOCH 

Prefeito Municipal  

Registre-se e Publique-se. 

 

Analice Baruffi Corbellini 

Secretária Municipal da Administração e Fazenda 


