
Decreto nº 805, de 17 de março de 2020. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Serafina Corrêa, 17/03/2020 

 

 

 

 

Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento e prevenção da 
emergência de saúde pública 
decorrente do COVID-19 no Município 
de Serafina Corrêa-RS e dá outras 
providências. 

 
 
 O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e ainda:   
 
 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; 
 

Considerando as recomendações dirigidas ao Gabinete por diversos técnicos da 
Secretaria Municipal de Saúde, mediante documento protocolado em 16/03/2020; 
 
  Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 
 
  Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países 
redobrem o comprometimento contra a pandemia; 
 
   Considerando que a situação  exige a adoção 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 - Os órgãos e as entidades da administração pública municipal deverão adotar, 

para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus) as medidas 
determinadas neste Decreto. 
 

Art. 2º - Fica criado, a partir desta data, o Comitê de Orientação Emergencial – COE, 
com as funções de orientar o Poder Público, fornecer informações técnicas, definir estratégias 
de enfrentamento, prevenção e mitigação da doença pelo COVID-19, assim como sugerir 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do Município de 
Serafina Corrêa, incluídas a modificação, acréscimo ou supressão das medidas contidas no 
presente decreto. 

 
§ 1º - A composição do COE fica assim definida: 
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I - 05 (cinco) representantes da Secretaria Municipal de Saúde; 
II - 02 (dois) representantes do Hospital Nossa Senhora do Rosário; 
III - 02 (dois) representantes do Conselho Municipal de Saúde – CMS; 
 
 
§2º. Os membros do COE, bem como seu Presidente, serão definidos pelo Chefe do 

Poder Executivo, mediante Portaria. 
 
§3º. As resoluções serão aprovadas por maioria relativa de seus membros e, desde 

que homologadas pelo Chefe do Poder Executivo e publicadas, obrigarão a todos os órgãos 
da Administração Municipal. 

 
§4º. As reuniões do COE serão convocadas pelo seu Presidente ou pelo Prefeito do 

Município. 
 

 
Art. 3º - Ficam suspensas as aulas na Rede Pública Municipal de Educação Infantil e 

de Ensino Fundamental a partir de quinta-feira, 19/03/2020. 
 

Art. 4º - Ficam suspensos os eventos e atividades, fechados ou abertos, com 
aglomeração de pessoas, ainda que previamente autorizados, tais como os desportivos, as 
festividades culturais, as quermesses, os shows, os cultos religiosos, as feiras, etc. 
 

Parágrafo único. Incluem-se na suspensão acima prevista os eventos promovidos ou 
realizados pelo Poder Público Municipal. 
 

Art. 5º. Os atendimentos médicos da rede pública priorizarão os estritamente 
necessários, ficando temporariamente suspensos os atendimentos eletivos ou preventivos, a 
fim de evitar aglomerações nos postos de saúde; 
 

§ 1 º - Terão absoluta prioridade de atendimento os pacientes que apresentem os 
sintomas de febre, tosse e dificuldade para respirar. 
 

§ 2º - Os pacientes que apresentarem os sintomas descritos no parágrafo anterior 
deverão, preferencialmente, dirigir-se à unidade básica de saúde (UBS) do seu bairro. 
 

§ 3º -  Os pacientes somente deverão dirigir-se ao Hospital Nossa Senhora do Rosário 
em caso de urgência e emergência. 
 

Art. 6º - Os casos suspeitos de Covid -19, isto é, que tenham sintomas respiratórios e 
histórico de viagem e/ou contato próximo com pessoa suspeita ou confirmada de Coronavirus, 
deverão permanecer em seu domicílio e comunicar, imediatamente, a Vigilância em Saúde, 
pelo telefone 54 3444 1597, durante o horário comercial, sendo que nos finais de semana 
deverão entrar em contato com o Hospital Nossa Senhora do Rosário. 
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Art. 7º - Ficam suspensas, a partir desta data, as autorizações para férias e outras 

licenças de caráter discricionário por parte da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Art. 8º. Os residentes no Município que tenham regressado, nos últimos quatorze dias  
ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países em que há 
transmissão comunitária do vírus da COVID 19, deverão informar a Secretaria Municipal de 
Saúde pelo telefone  54 3444 1597 durante o horário comercial, ocasião em que receberão as 
devidas orientações.                                                                                                                                                                             
 

Art. 9º. Aos estabelecimentos com acesso de público externo recomenda-se: 
 

I - Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência; 
II - Dispor de dispensador com álcool gel na concentração de setenta por cento 
(70%); 
III - Dispor de toalhas de papel descartável; e 
IV - Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros 
com álcool setenta por cento (70%) ou solução de água sanitária. 

 
Art. 10º - Em face da necessidade de orientar, prevenir e do próprio dever de controle 

da saúde pública, este Decreto recomenda: 
 

I -  Que as escolas públicas estaduais e privadas adotem medidas de 
protocolo de suspensão de todas as aulas, assim como atividades que reúnam 
pessoas em ambiente propício ao agravamento e disseminação da doença 
COVID-19; 
 
II -  Que as empresas e atividades que recebem público, as que exploram o 
serviço de transporte coletivo de passageiros, táxis, lotações, e vans escolares, 
adotem medidas imediatas de prevenção e informação aos usuários, em 
especial, a higienização, a desinfecção, a orientação e a disponibilização de 
álcool gel; 
 
III - Que toda a população adote as recomendações constantes neste Decreto e, 
principalmente, as orientações das autoridades de saúde, tais como: 
 a) evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias 
agudas; 
 b) lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato 
direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar; 
 c)  usar lenço descartável para higiene nasal e descartá-lo 
imediatamente, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir; 
 d)  evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar as 
mãos após tossir, espirrar ou higienizar o nariz; 
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e)  não compartilhar alimentos, chimarrão, objetos de uso pessoal, como toalhas, talheres, 
pratos, copos, garrafas, independente de casos suspeitos ou pessoas em isolamento 
domiciliar; 
f)  manter os ambientes bem ventilados e toda e qualquer recomendação que previna ou 
evite a disseminação da doença COVID-19. 
 

Art. 11º - Fica também recomendado a toda a população que o contato com todos os 
órgãos públicos não seja feito de forma presencial, mas preferencialmente por telefone, 
internet ou qualquer outro meio que não exija o contato pessoal.  

 
Parágrafo único. Os telefones e meios de contato estão disponíveis no site www. 

serafinacorrea.rs.gov.br. 
                                                    

Art. 12 – Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo 
prorrogável de 30 dias, podendo ser alterado ou revogado a qualquer tempo.   
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 17 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet, 
Prefeito Municipal em exercício 

 


