Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO
PRATA

DECRETO Nº 21, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Reitera a declaração de
estado de calamidade pública
no Município de Vista Alegre
do Prata e altera o Decreto nº
018/2020
para
fins
de
prevenção e enfrentamento
da
pandemia
do
novo
Coronavírus (COVID 19).

ADAIR ZECCA, Prefeito Municipal de Vista Alegre do Prata,
no uso de suas atribuições legais,
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 (COVID
19);
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 (COVID-19)”;
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
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enfrentamento da emergência em saúde pública;
CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o
Decreto 55.184/2020 de 15 de abril de 2020, e suas alterações
posteriores, dispondo sobre as medidas de prevenção ao
contágio do vírus, no âmbito estadual,
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 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;
CONSIDERANDO o resultado positivo do processo em curso das
medidas de fechamento e restrição de diversas atividades e sua
necessária flexibilização;
CONSIDERANDO que as atividades de natureza econômica, dos
setores produtivos industrial, agropecuário, comercial, construção
e de serviços devem retomar seu funcionamento regular, com
critérios,
exigências,
procedimentos,
orientações
e
recomendações em cada segmento para a manutenção do
controle sobre a situação da epidemia,
CONSIDERANDO que o Município de Vista Alegre do Prata não
apresentou resultados positivos para o COVID-19,

DECRETA:
Art. 1º Reitera a declaração de estado de calamidade pública, no
Município de Vista Alegre do Prata, em razão da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do surto
epidêmico de coronavírus (COVID-19), por um período de 30 dias,
Podendo ser prorrogado se necessário;
Art. 2º Enquanto vigorar o estado de calamidade pública, tornamse obrigatórias as medidas excepcionais previstas neste Decreto,
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especialmente destinadas as atividades de natureza econômica,
dos setores produtivos industrial, agropecuário, comercial,
construção e de serviços, autorizado o funcionamento regular,
mediante cumprimento de critérios, exigências, procedimentos,
orientações e recomendações em cada segmento para a
manutenção do controle sobre a situação da epidemia.

CAPÍTULO I
DOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS DE QUALQUER
NATUREZA
Art. 3º Os empreendimentos privados de qualquer natureza ou
atividade devem funcionar dentro dos critérios estabelecidos pelo
presente decreto, visando compatibilizar a atividade econômica,
com as ações de prevenção e combate ao avanço do coronavírus,
assim expressos:
I – As indústrias poderão funcionar com sua capacidade plena,
desde que adotem os seguintes procedimentos:
a. Controle de acesso ao interior do processo produtivo,
destinado exclusivamente aos colaboradores;
b. Orientação para auto triagem, devendo cada colaborador
relatar a chefia imediata qualquer sintoma de gripe, tosse,
falta de ar, febre ou mal estar, para imediata avaliação
médica e afastamento das atividades junto à empresa;
c. Ampliação no horário de almoço em uma hora para evitar
aglomerações no refeitório, além do afastamento das
cadeiras no restaurante da companhia para que se mantenha
a distância mínima de 02 metros entre as pessoas;
d. Aumento do número de dispensers de álcool em gel e
intensificação da limpeza e higienização dos veículos do
transporte e das áreas comuns, como portarias, restaurantes,
sanitários e vestiários;
e. Criação do comitê interno de avaliação e acompanhamento
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das medidas de controle e prevenção, com orientações
permanentes aos colaboradores.
II – Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão
funcionar inicialmente com sua capacidade de ocupação reduzida,
bem como observar as seguintes questões:
a. Distanciamento entre as pessoas em pelo menos dois
metros, devidamente orientados por colaborador da
empresa;
b. Os colaboradores devem utilizar equipamentos de proteção
individual para evitar o eventual contágio com a frequente
circulação de clientes ou de fornecedores, como máscaras e
luvas durante o período de validade do decreto;
c. Os bares e restaurantes devem separar as mesas do
estabelecimento de modo a torna mais espaçosa a
ocupação, dentro do limite inicial de 50% de uso da
capacidade total do local, bem como proteger os alimentos
quando servidos em buffet, com protetor salivar, sendo
expressamente proibido jogos de cartas e afins, com
fechamento dos bares até as 18 horas e 30 minutos e dos
restaurantes até as 21 horas.
d. Fixação de horário diferenciado e exclusivo para
atendimento de pessoas auto declaradas do grupo de risco,
acima de 60 anos e portadoras de doenças crônicas,
especialmente em lotéricas e agências bancárias;
e. Atendimento de uma pessoa por atendente.
III – As academias para prática de exercício deverão funcionar
inicialmente com sua capacidade de ocupação reduzida,
atendendo até duas pessoas por horário, higienizando os
equipamentos após a utilização;
§ 1º Todos os estabelecimentos dos setores listados no art. 2º
deste decreto deverão observar rigorosamente os procedimentos
sanitários, de higiene, prevenção e de orientação fixados na
presente norma;
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§ 2º Na impossibilidade de aferição da capacidade máxima,
limitar a presença em uma pessoa a cada quatro metros
quadrados;
§ 3º Sempre que possível, os estabelecimentos privados devem
adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e
alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e
aglomerações de trabalhadores, bem como implementar medidas
de prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19),
disponibilizando material de higiene e orientando seus
empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade:
a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das
mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho,
como álcool em gel setenta por cento, e da observância da
etiqueta respiratória; e
b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho.
c) higienizar, a cada 3 (três) horas, durante o período de
funcionamento e sempre quando do início das atividades, as
superfícies de toque (corrimão de escadas rolantes e de acessos,
maçanetas, portas, inclusive de elevadores, trinco das portas de
acesso de pessoas, carrinhos, etc.), preferencialmente com álcool
em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, bem como
com biguanida polimérica, quartenário de amônio, peróxido de
hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina;
d) higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no
mínimo, a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento
e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes e
banheiro, preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por
cento) e/ou água sanitária, bem como com biguanida polimérica,
quartenário de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético
ou glucopratamina;
e) manter à disposição e em locais estratégicos, álcool em gel
70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários
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do local; e
f) manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de
ar condicionados limpos (filtros e dutos) e, quando possível, manter
pelo menos uma janela externa aberta, contribuindo para a
renovação de ar;
g) fazer uso de máscaras descartáveis para contato com o público;
h) adotar a distância de pelo menos dois metros entre as pessoas.

CAPÍTULO II
DAS RESTRIÇÕES A EVENTOS E ATIVIDADES
EM LOCAIS PÚBLICOS OU DE USO PÚBLICO
Seção I
Dos Eventos

Art. 4º Fica cancelado todo e qualquer evento em local fechado,
independentemente da sua característica, condições ambientais,
tipo do público, duração, natureza e modalidade do evento.
Art. 5º Ficam cancelados os eventos realizados em local aberto
que tenham aglomeração prevista com mais de 30 (trinta)
pessoas, independentemente da sua característica, condições
ambientais, tipo do público, duração e natureza do evento.
Art. 6º Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização
para eventos temporários durante o período de duração do estado
de calamidade pública.
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Parágrafo único. Os eventos em vias, praças e logradouros
públicos ficam igualmente cancelados.
Art. 7º De forma excepcional e com interesse de resguardar o
interesse da coletividade, fica suspenso o funcionamento de
quadras esportivas, canchas de bocha, clubes sociais, sedes de
bairros e congêneres, independentemente da aglomeração de
pessoas.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se os efeitos permissivos do art. 65 da Lei
Complementar 101/00, em vista do expresso reconhecimento geral
de calamidade pública no Rio Grande do Sul, nos termos do
Decreto Estadual 55.115, de 13/03/2020.
GABINETE DO PREFEITO DE VISTA ALEGRE DO PRATA, RS,
17 DE ABRIL DE 2020.

ADAIR ZECCA
Prefeito
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Em 17/04/2020
Simone Miotto
Secretária M. da Administração
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