
                          
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS 

 
   DECRETO N. 807, de 19 de março de 2020. 

 
 

Declara Situação de Emergência no 
Município de Serafina Corrêa, determina 
medidas mais rígidas para enfrentamento 
da Pandemia e dá outras providências. 

 
 
 O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do cargo de Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e ainda: 
 
  

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, 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); 

 

 Considerando a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

 Considerando a Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020 que dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (CoVID-19); 
 
 Considerando a expedição do Decreto Estadual 55.128 de 19 de março de 2020; 

 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º. Fica declarada situação de emergência no Município de Serafina Corrêa, para fins de 
prevenção, enfrentamento e combate à epidemia do COVID-19. 

 

CAPÍTULO I – DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS. 
 
Art. 2º. Ficam proibidas as atividades e serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, 
bares, centros comerciais, lotéricas, correspondentes bancários, oficinas mecânicas, lan-houses e 



 
 

comércio em geral,  

§1º. Está permitido o funcionamento de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, 
supermercados, bem como de seus respectivos espaços de circulação e acesso. 

§2º.  Para fins do caput deste artigo, consideram-se serviços privados essenciais: 

I - tratamento e abastecimento de água; 

II - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 

III - assistência médica e hospitalar; 

IV - distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, tais como farmácias,  
supermercados e mercados; 

V - funerários; 

VI - processamento de dados ligados a serviços essenciais;  

VII - segurança privada;  

VIII - imprensa; e 

IX provimento de acesso a internet e telecomunicações. 

 

Art. 3º. Os restaurantes e lanchonetes, incluídas padarias, poderão funcionar exclusivamente em 
regime de retirada de refeição pronta ou tele entrega, vedado o consumo interno. 

§1º.  Não deve haver em hipótese alguma aglomeração de pessoas, e deve ser observada a distância 
mínima recomendada de dois metros lineares entre os consumidores que aguardam. 

§2º. Os estabelecimentos deverão fixar o aviso do novo regime de funcionamento na entrada do local, 
bem como divulgá-lo amplamente em suas redes sociais, se houver. 

§3º. Sem prejuízo das medidas anteriores, esses estabelecimentos deverão adotar, no mínimo, as 
seguintes medidas, cumulativas: 

a) não utilizar cardápios contendo superfície de toque e higienizar, após cada uso, durante o período 
de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as demais superfícies que porventura os 
consumidores possam tocar (tais como bancadas), preferencialmente com álcool em gel setenta por 
cento ou outro produto adequado; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) 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; 

f) fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a 
aglomeração de pessoas. 



 
 

 

Art. 4º. Fica determinado aos estabelecimentos comerciais e industriais que 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: 

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. 

 

Art. 5º. Fica proibida a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro. 

 
Art. 6º. Os operadores do sistema de mobilidade, os concessionários e permissionários do transporte 
coletivo e seletivo por lotação, bem como a todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo 
e individual, público e privado, de passageiros, deverão adotar, no mínimo, as seguintes medidas: 

a) Realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos que impeçam a 
propagação do vírus como álcool líquido setenta por cento, solução de água sanitária, quaternário de 
amônio, biguanida ou glucoprotamina; 

b) Realizar a limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, como 
roleta, bancos, balaústres, pega-mão, corrimão e apoios em geral, com álcool líquido setenta por 
cento a cada viagem no transporte individual e, no mínimo, a cada turno no transporte coletivo; 

c) Realizar a limpeza rápida com álcool líquido setenta por cento dos equipamentos de pagamento 
eletrônico (máquinas de cartão de crédito e débito), após cada utilização; 

d) Disponibilizar, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na saída 
dos veículos, de álcool em gel setenta por cento; 

e) Providenciar a circulação com janelas e alçapões de teto abertos para manter o ambiente arejado, 
sempre que possível; 

f) Higienizar o sistema de ar-condicionado; 

g) Fixar, em local visível aos passageiros, de informações sanitárias sobre higienização e cuidados 
para a prevenção do COVID-19 (novo Coronavírus); e 

h) Utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da tabela horária, veículos 
que possuam janelas passíveis de abertura (janelas não lacradas), utilizando os demais veículos 
apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da programação de viagens. 

 

Art. 7º. Os concessionários e permissionários do serviço de transporte coletivo, bem como todos os 
responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público e privado, de passageiros, 
deverão instruir e orientar seus empregados, em especial motoristas e cobradores, de modo a 
reforçar a importância e a necessidade: 

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada viagem 
realizada, da utilização de produtos assépticos durante a viagem, como álcool em gel setenta por 



 
 

cento, e da observância da etiqueta respiratória; 

b) da manutenção da limpeza dos veículos; e 

c) do modo correto de relacionamento com os usuários no período de emergência de saúde pública 
decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus); 

 

Art. 8º. Ficam suspensos, no território Municipal, pelo período de 30 (trinta) dias, aglomerações de 
qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e 
cultos religiosos. 

 

Art. 9º. As indústrias deverão operar somente com sua capacidade mínima necessária. 

 

Art. 10. Os correios poderão funcionar normalmente, desde que sem atendimento ao público nas 
agências. 

 

Art. 11. As agências bancárias poderão funcionar somente no serviço de Caixa Eletrônico. 

 

Art. 12. Os supermercados, mercados, padarias e farmácias poderão restringir as suas vendas por 
consumidor com vistas a se evitar a escassez de itens.  

 
Art. 13. Os estabelecimentos permitidos deverão:  

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, banheiros e mercadorias com 
álcool setenta por cento (70%) ou solução de água sanitária. 

 

Art. 14. Recomenda-se a não circulação de pedestres no espaço público, exceto os casos 
estritamente necessários. 

 

Art. 15. Os produtores e os fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à 
alimentação ficam proibidos de elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor 
vantagem manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo COVID-19 (novo 
Coronavírus). 

 

CAPÍTULO II – DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 



 
 

Art. 16. Como medida de enfrentamento da situação emergencial, fico suspensa, no âmbito da 
Prefeitura Municipal, pelo período prorrogável de 15 (quinze) dias, o atendimento externo ao público, 
com exceção dos atendimentos: 

I – Pelos serviços da Secretaria Municipal da Saúde; 

III – Pelo serviço de Defesa Civil; 

V – Referentes a outros casos não previstos nos incisos anteriores, se sobrevir determinação 
expressa do Chefe do Poder Executivo ou do Presidente do Comitê de Orientação Emergencial da 
Pandemia; 

 

Art. 17. Nos termos do Decreto Estadual de n. 55.128 de 2020, os profissionais de saúde, servidores 
ou empregados da administração pública municipal, bem como os prestadores de serviço de saúde, 
em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, ficam desde já 
convocados para o cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias. 

 

Art. 18. Ficam suspensos, pelo prazo de trinta dias, os prazos de defesa e os prazos recursais no 
âmbito dos processos da administração pública municipal. 

 
CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 

Art. 19. O disposto neste Decreto não invalida as providências determinadas nos decretos municipais 
de números 805 e 806 de 2020, no que não forem conflitantes. 

 

Art. 20. Os casos omissos e as situações especiais serão analisados pelo Comitê de Orientação 
Emergencial – COE. 

 

Art. 21. Este Decreto entra em vigor no dia 19 de março de 2020, com prazo de vigência limitado ao 
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 19 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 


