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DECRETO 4.800/2020
“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO
AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO.”
Diocélio Jaeckel, Prefeito Municipal do Município de Morro Redondo-RS, no uso de
suas atribuições legais e,
Considerando a publicação do DECRETO Nº 55.128, DE 19 DE MARÇO DE 2020,
onde o Sr. Governador declara estado de calamidade pública em todo o território do
Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus).
Considerando a necessidade de adequação das medidas até aqui adotadas e ainda
a necessidade de implementação de novas medidas imediatas, visando a contenção da
propagação do vírus,
DECRETA:
Art. 1º Em razão da declaração do estado de calamidade pública em todo o território do
Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), fica determinado que as autoridades
públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar todas as medidas e as providências
necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
COVID-19 (novo Coronavírus), observado o disposto neste Decreto e, naquilo que não
conflitar, o estabelecido no Decreto nº 4.798 de 17 março de 2020 e no Decreto nº 4.799,
de 20 de março de 2020.
Art. 2º Ficam determinadas, até o dia 31 de março de 2020, diante das evidências
científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde, limitadamente ao
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, com fundamento no art. 3º
da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), em todo o
território do Estado do Rio Grande do Sul, as seguintes medidas:
a)
a proibição das atividades e dos serviços privados não essenciais, à exceção
de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, supermercados e mercados,
agências bancárias, restaurantes e locais de alimentação, bem como de seus
respectivos espaços de circulação e acesso;
§ 1º Orienta-se para que esses estabelecimentos passem a atuar em forma de tele-entrega
e ainda para que disponibilizem o pagamento em forma de cartão eletrônico, de forma a
evitar o contato com dinheito em espécie;
§ 2º Para os estabelecimentos que permaneçam atendendo ao público, tais como

restaurantes, bares e lanchonetes que adotem, no mínimo, as seguintes medidas,
cumulativas:
I)
higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre
quando do início das atividades, as superfícies de toque (cardápios, mesas e bancadas),
preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado;
II)
higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada a
cada três horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das
atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro, preferencialmente com água sanitária ou
outro produto adequado;
III)
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 funcionários do
local;
IV)
dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com “buffet";
V)
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;
VI)
manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários de
clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e
toalhas de papel não reciclado;
VII)
manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a
evitar a contaminação cruzada;
VIII)
diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a
separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e buscando guardar a
distância mínima recomendada de dois metros lineares entre os consumidores;
IX)
fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a
fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando mesa;
b)
Os estabelecimentos comerciais e industriais adotem sistemas de escalas,
de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e
aglomerações de trabalhadores, bem como implementem medidas de prevenção ao
contágio pelo COVID 19 (novo Coronavírus), disponibilizando material de higiene e
orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade:
I)
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;
II)
da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho;
c)
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).
I)
Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos
temporários.
II)
Os eventos em vias e logradouros públicos ficam igualmente cancelados,
inclusive feiras ao ar livre, devendo neste caso ser realizado através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário um procedimento para possibilitar que
esses feirantes trabalhem com sistema de entrega em domicílio.
III)
Fica recomendada a não realização de qualquer evento em unidades
unifamiliares que acarretem a aglomeração de pessoas mesmo que em grupos pequenos.

d)
Fica determinado o isolamento domiciliar para todos os cidadãos que tenham
regressado nos últimos quinze dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste
Decreto, de locais em que há transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19),

conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, bem como aqueles que
tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, devendo comunicar o
Serviço de Vigilância em Saúde na ocorrência de qualquer sintoma vinculado ao COVID19. Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser alterado conforme
alteração do protocolo do Ministério da Saúde.
I)
Ao descumprimento deste decreto aplica-se as penalidades de multa,
interdição total ou parcial da atividade e cassação de alvará de localização.
II)
As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 20 de março de 2020.

Diocélio Jaeckel
Prefeito Municipal

