PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO
Estado do Rio Grande do Sul
Fones: (053) 3224-0120, 3224-0210
Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000
CNPJ: 91558650/0001-02

DECRETO 4.819/2020
“Revoga o Decreto 4.804/2020 cria o plano de
contingenciamento para retomada gradual das
atividades afetadas pelo estado de calamidade
pública causadas pela prevenção e enfrentamento à
epidemia gerada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) e
dá outras providências.”

Diocélio Jaeckel, prefeito municipal do município de Morro Redondo-RS, no uso de
suas atribuições legais e,
Considerando a publicação do decreto nº 55.184, de 15 de abril de 2020, do Estado
do Rio Grande do Sul;
Considerando que está mantido o estado de calamidade pública no Município de
Morro Redondo para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID19 (novo Coronavírus) declarado por meio do Decreto nº 4.817 de 06 de abril de 2020.
Considerando que as autoridades públicas, os servidores e os cidadãos permanecem
obrigadas a adotar todas as medidas e providências necessárias para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), conforme dispostas
no Decreto nº 4.817 de 06 de abril de 2020.

DECRETA:

Art. 1º Todos os estabelecimentos industriais, comerciais, empresariais e de serviços que
pretendem funcionar no Município de Morro Redondo durante a vigência do estado de
calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do COVID19, ficam obrigados a
entregar ao poder público municipal o seu plano de contingenciamento, no qual deverá conter
a descrição detalhada das atividades do estabelecimento com seus recursos materiais e
humanos disponíveis e as medidas que serão adotadas de forma a possibilitar o seu
funcionamento sem expor a riscos a saúde da comunidade.
§ 1° A entrega do plano de contingenciamento deverá ser feita de forma digital para o
endereço eletrônico pandemiamorroredondo@gmail.com, ou diretamente na forma física para
a equipe de fiscalização.
§ 2° No plano de contingenciamento deverá ser apresentado:
I - a identificação do estabelecimento, com informações sobre os recursos físicos e humanos
disponíveis, contendo inclusive dados de capacidade de atendimento ao público e a relação
nominal de funcionários do estabelecimento;

II - as medidas de informação, de atendimento e de restrição que serão adotadas tanto para o
público quanto para os funcionários;
III - medidas que serão adotadas para cumprimento do sistema de escalas a ser adotado,
contendo o revezamento de turnos e de alterações de jornadas, visando reduzir fluxos,
contatos e aglomerações de seus funcionários, com identificação do responsável pela
implantação e manutenção;
IV - identificação do responsável pela implantação e manutenção da atividade de
higienização;
V – identificação do responsável pela implantação e manutenção da limpeza do sistema de
ares condicionados limpos;
VI – comprovação da realização de orientação dos funcionários e demais colaboradores sobre
adoção de cuidados pessoais para enfrentamento do COVID-19;
VII - assinatura do termo de compromisso do responsável pela apresentação das informações
e pelo cumprimento das medidas apontadas, inclusive com a ciência de que o
descumprimento do plano de contingenciamento implica na imediata interrupção das
atividades do estabelecimento.
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
Art. 2º Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório por estabelecimentos industriais, para fins de prevenção à epidemia causada pelo
COVID-19, as seguintes medidas:
I – quando houver atendimento ao público, permitir a entrada de clientes até 30% (trinta por
cento) da ocupação máxima prevista no alvará de prevenção e proteção contra incêndios
(APPCI) do estabelecimento, respeitado o distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois)
metros, numa capacidade máxima de 1 pessoa para cada 5 m² de área de circulação de
clientes;
II - 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;
III - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-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 dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
VI - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus;
VII - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;
VIII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
IX – realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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;
X - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, LOJISTAS E
VAREJISTAS
Art. 3º Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório por comerciais, lojistas e varejistas, para fins de prevenção à epidemia causada
pelo COVID-19, as seguintes medidas:
I – permitir a entrada de clientes até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI) do estabelecimento comercial,
respeitado o distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade
máxima de 1 pessoa para cada 5 m² de área de circulação de clientes;
II - 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;
III - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-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 dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
VI - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;
VII - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;
VIII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
IX - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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;
X - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 4º Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório por estabelecimentos com atividade alimentícia, para fins de prevenção à epidemia
causada pelo COVID-19, as seguintes medidas:
I – a exposição de alimentos não embalados ou com casca só poderá feita com o uso de
expositores fechados;
II – em restaurantes que atuam com sistema de buffet só poderá haver alimentos expostos
em equipamentos com protetor salivar, sendo recomendada apenas a aproximação de
clientes com máscara de proteção;
III – permitir a entrada de clientes até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI) do estabelecimento comercial,
respeitado o distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade
máxima de 1 pessoa para cada 5 m² de área de circulação de clientes;
IV - 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;

V - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
VI - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-condicionados
limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou
qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;
VII - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
VIII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;
IX - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;
X - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal no endereço: https://bit.ly/CartazCoronaCGU;
XI - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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;
XII - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS COM COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA
Art. 5º Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório por estabelecimentos com comércio de medicamentos, produtos de higiene
pessoal e limpeza, para fins de prevenção à epidemia causada pelo COVID-19, as seguintes
medidas:
I – permitir a entrada de clientes até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI) do estabelecimento comercial,
respeitado o distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade
máxima de 1 pessoa para cada 5 m² de área de circulação de clientes;

II - 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;
III - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-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 dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
VI - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;
VII - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;
VIII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
IX - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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;
X - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AOS ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADES
VINCULADAS À SAÚDE
Art. 6º Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório por estabelecimentos com atividades vinculadas à saúde, para fins de prevenção à
epidemia causada pelo COVID-19, para que possam atender ao público presencialmente, nas
seguintes condições:
I – atender um paciente por vez por profissional presente no local, devendo as consultas e
demais procedimentos ser agendados previamente, sendo respeitado um período de tempo

necessário, entre um paciente e outro, para efetuar a desinfecção do local e dos
equipamentos utilizados, limitado conforme determinado no inciso IV deste artigo;
II - orientar o paciente a chegar no consultório apenas com 5 (cinco) minutos de antecedência
para evitar aglomerações na sala de espera;
III - não poderá ser feito ‘encaixe’ de consultas;
IV – a presença de acompanhantes fica proibida exceto em casos de necessidade;
V – permitir a entrada de pessoas até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI) do estabelecimento, respeitado o
distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade máxima de 1
pessoa para cada 5 m² de área de circulação de pacientes;
VI - 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;
VII - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
VIII - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-condicionados
limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou
qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;
IX - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
X - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus;
XI - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;
XII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
XIII - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1° Consideram-se por atividades vinculadas à saúde, clínicas ou consultórios de medicina,
odontologia, acupuntura, biomedicina, fonoaudiologia, homeopatia, fitoterapia, oftalmologia,
nutrição, psicologia, quiropraxia, medicina veterinária, fisioterapia, serviço de ultrassonografia
e exames em geral.
§ 2° Todos os profissionais que atuam nos serviços de saúde em procedimentos que gerem
aerossol devem fazer uso de máscaras cirúrgicas e N95/PFF25.
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADE DE
HOSPEDAGEM
Art. 7º Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório por estabelecimentos com atividade de hospedagem, para fins de prevenção à
epidemia causada pelo COVID-19, para que recebam o público presencialmente, nas
seguintes condições:
I – permitir a entrada de clientes até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI) do estabelecimento, respeitado o
distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade máxima de 1
pessoa para cada 5 m² de área de circulação de hóspedes;
II - 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;
III - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-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 dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
VI - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;
VII - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;

VIII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
IX - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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;
X - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADES DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Art. 8º Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório por estabelecimentos com atividades de prestação de serviços em geral, para fins
de prevenção à epidemia causada pelo COVID-19, as seguintes medidas:
I - atender um cliente por vez por profissional presente no local, devendo os atendimentos ser
agendados previamente, sendo respeitado um período de tempo necessário, entre um cliente
e outro, para efetuar a desinfecção do local e dos equipamentos utilizados, limitado conforme
determinado no inciso IV deste artigo;
II - orientar o cliente a chegar para o atendimento apenas com 5 (cinco) minutos de
antecedência para evitar aglomerações na sala de espera;
III - não poderá ser feito ‘encaixe’ de atendimentos;
IV - a presença de acompanhantes fica proibida exceto em casos de necessidade;
V – permitir a entrada de clientes até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI) do estabelecimento, respeitado o
distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade máxima de 1
pessoa para cada 5 m² de área de circulação de clientes;
VI - 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;
VII - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;

VIII - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-condicionados
limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou
qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;
IX - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
X - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;
XI - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;
XII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
XIII - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADES DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS E DE BELEZA
Art. 9º Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório por estabelecimentos com atividades vinculadas à prestação de serviços estéticos
e de beleza, para fins de prevenção à epidemia causada pelo COVID-19, as seguintes
medidas:
I - atender um cliente por vez por profissional presente no local, devendo ser estabelecido um
período de tempo necessário, entre um cliente e outro, para efetuar a desinfecção do local e
dos equipamentos utilizados, limitado conforme determinado no inciso IV deste artigo;
II - não poderá ser feito ‘encaixe’ de atendimentos;
III - a presença de acompanhantes fica proibida exceto em casos de necessidade;
IV – permitir a entrada de clientes até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI) do estabelecimento comercial,
respeitado o distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade
máxima de 1 pessoa para cada 5 m² de área de circulação de clientes;

V - 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;
VI - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
VII - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-condicionados
limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou
qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;
VIII - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
IX - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;
X - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;
XI - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
XII - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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;
XIII - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo
único: consideram-se serviços de prestação de serviços estéticos e de beleza barbeiro,
cabeleireiro, depilação, esteticista, manicure, pedicure, podologia, salão de beleza, tatuador,
micropigmentação de sobrancelhas, maquiadora, maquiagem definitiva, massagem,
massoterapia e colocação de piercing.
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Art. 10 Além das medidas previstas no plano de contingenciamento, são de cumprimento
obrigatório por academias e centros de treinamento, para fins de prevenção à epidemia
causada pelo COVID-19, as seguintes medidas:

I - suspender aulas de modalidades e exercícios que exijam contato físico direto entre alunos
ou destes com os instrutores;
II - permitir acesso, única e exclusivamente, mediante hora marcada;
III – os equipamentos em uso deverão ser dispostos de forma a manter 2 ( dois) metros de
distância entre cada um deles e ser higienizados após o uso de cada aluno com produtos
antissépticos;
IV - solicitar que cada aluno utilize toalha pessoal para o treino;
V – permitir a entrada de alunos até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI) do estabelecimento, respeitado o
distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade máxima de 1
pessoa para cada 5 m² de área de circulação de alunos;
VI - 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;
VII - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
VIII - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-condicionados
limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou
qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;
IX - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
X - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;
XI - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;
XII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
XIII - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADES
COMERCIAIS VINCULADAS AOS ANIMAIS
Art. 11 São de cumprimento obrigatório por estabelecimentos comerciais, no que se refere a
animais vivos, canis e gatis, para fins de prevenção à epidemia causada pelo COVID-19, as
seguintes medidas:
I – para o serviço de banho e tosa realizar um atendimento por vez por profissional presente
no local, devendo o serviço ser agendados previamente, sendo respeitado um período de
tempo necessário, entre um atendimento e outro, para efetuar a desinfecção do local e dos
equipamentos utilizados, limitado conforme determinado no inciso IV deste artigo;
II - os atendimentos devem ter intervalo mínimo para que a higienização dos locais possa ser
realizada;
III – permitir a entrada de clientes até 30% (trinta por cento) da ocupação máxima prevista no
alvará de prevenção e proteção contra incêndios (APPCI), do estabelecimento comercial,
respeitado o distanciamento interpessoal mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade
máxima de 1 pessoa para cada 5 m² de área de circulação de clientes;
IV - 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;
V - 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, as
paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto
adequado;
VI - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-condicionados
limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou
qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;
VII - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários dos clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 70% (setenta por cento) e toalhas de papel;
VIII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;
IX - diminuir o número de mesas ou as 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, 2 (dois) metros;

X - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
XI - realizar orientação com o intuito de 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 70%
(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;
XII - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO NAS FEIRAS LIVRES
Art. 12 Além das medidas previstas no plano de contingenciamento são de cumprimento
obrigatório nas feiras livres realizadas em todo o território deste Município, para fins de
prevenção à epidemia causada pelo COVID-19, as seguintes medidas:
I – deverá ser delimitado um local para funcionamento da feira de modo a permitir o controle
de acesso a mesma, devendo a circulação de clientes respeitar o distanciamento interpessoal
mínimo de 2 (dois) metros, numa capacidade máxima de 1 pessoa para cada 5 m² de área de
circulação de clientes;
II - 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;
III - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus atendentes;
IV - diminuir o número de bancas de forma a aumentar a separação entre elas, diminuindo o
número de pessoas no local e garantindo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, 2
(dois) metros;
V - manter fixado, em local visível aos clientes e atendentes, informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19, conforme modelo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal;
VI - realizar orientação com o intuito de instruir os atendentes 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 70%
(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;

VII - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das
atividades, todos os atendentes que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19,
comunicando o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
DO GRUPO DE RISCO
Art. 13 Por serem integrantes do grupo de risco do COVID 19, conforme determinações da
Organização Mundial de Saúde, devem restringir o seu deslocamento apenas às atividades
estritamente necessárias as seguintes pessoas:
I - idosos acima de sessenta anos;
II - pessoas com doenças respiratórias
– asma e bronquite
- em tratamento;
III – diabéticos (imunocomprometidos);
IV – hipertensos (imunocomprometidos);
V – pessoas com indícios de gripe (sintomáticos);
VI – pessoas com febre (sintomáticos);
VII – gestantes.
§ 1º A restrição do caput é aplicável inclusive quanto às atividades laborais, salvo atestado ou
laudo médico que valide a permanência e desde que haja possibilidade de desempenho de
atividades sem atendimento ao público.
§ 2º As determinações do caput não são aplicáveis às pessoas vinculadas aos serviços
essenciais, assim classificados através da competente legislação estadual, desde que para o
desempenho de tais atividades.
Art. 14 Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos
pelo Prefeito Municipal, seguindo orientação do Comitê Municipal para Acompanhamento da
Pandemia.
Art. 15 Fica revogado o Decreto 4.804/2020.
Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 17 de abril de 2020.

Diocélio Jaeckel
Prefeito Municipal

