
  
 

PREFEITURA DE SERAFINA CORRÊA/RS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

DECRETO Nº 813, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 
 

Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública, de importância internacional, 
decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019, sobre o funcionamento das 
atividades essenciais e serviços públicos 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 que a Constituição Federal prevê, em seu art. 24, inc. XII, a 
competência concorrente da União para legislar sobre proteção e defesa da saúde; 

 Considerando que Constituição também prevê, em seu art. 23, a competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde; 

 Considerando a Lei Federal 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 o Decreto Federal 10.282 de 20 de março de 2020 e suas alterações, 
que regulamenta a Lei Federal 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as atividades 
essenciais; 

Considerando a Portaria 188/GM/MS, de 3 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 Portaria Ministerial 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 Portaria de n. 454 de 20 de março de 2020 do Ministério da Saúde,  
que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus 
(covid-19); 

 Considerando o Decreto Estadual 55.128 de 19 de março de 2020 e suas alterações; 

Considerando o disposto no art. 145, §1º, inc. III da Lei Orgânica Municipal; 

Considerando os Decretos Municipais de números 805, 806, 807, 808 e 810 de 2020 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Serafina Corrêa, ___/____/______ 

______________________ 
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 Considerando a necessidade de se concentrar em um único ato as medidas 
executivas sobre a matéria, 

 

DECRETA: 
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CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

Objeto 

Art. 1º As medidas estabelecidas neste Decreto objetivam a proteção da saúde da 
população em face da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto com início em 2019. 

Persistência da calamidade pública 

Art. 2º Persiste o estado de calamidade pública declarado mediante o Decreto 
Municipal de n. 810 de 20 de março de 2020. 

Vigência 
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Art. 3º O presente decreto possui vigência de 15 (quinze) dias a partir de sua 
publicação, podendo ser revogado e alterado a qualquer tempo, bem como prorrogado 
enquanto durar a situação emergencial. 

 

CAPÍTULO II – DO COMITÊ DE ORIENTAÇÃO EMERGENCIAL – COE. 
 

Art. 4º O Comitê de Orientação Emergencial – COE possui 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, incluídas a modificação, acréscimo ou supressão das medidas 
contidas no presente decreto. 

§1º Compõem o COE: 

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 As resoluções serão aprovadas por maioria relativa de seus membros e, desde que 
homologadas pelo Chefe do Poder Executivo e publicadas, terão força obrigatória.  

§3º Os membros do COE, bem como seu Presidente, são definidos pelo Chefe do 
Poder Executivo, mediante Portaria. 

 

CAPÍTULO III – DAS PROIBIÇÕES. 
 

Art. 5º Ressalvadas as exceções previstas neste Decreto, é proibido: 

I -  Atividades e serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, bares, 
centros comerciais, correspondentes bancários, lan-houses e comércio em geral; e 

II - A realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou 
privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos, com mais de trinta 
pessoas. 

Parágrafo único. É permitido o funcionamento das atividades essenciais e serviços 
públicos que não podem ser suspensos, nos termos deste decreto. 

 

CAPÍTULO IV – DAS RESTRIÇÕES. 
 

Órgãos e repartições públicas bem como os locais privados com fluxo de 
pessoas de forma simultânea 

Art. 6º Os órgãos e repartições públicas, bem como os locais privados com fluxo de  
pessoas de forma simultânea, deverão adotar as seguintes medidas para o público em geral: 

I -  Os locais com acesso ao público disponibilizarão informações sanitárias visíveis 
sobre higienização de mãos e indicarão onde é possível realizá-la, além empregar as seguintes 
medidas: 
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a) 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, máquinas 
de cartão de crédito, 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; 

b)  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; 

c)  Higienizar com álcool líquido setenta por cento os equipamentos de 
pagamento eletrônico (máquinas de cartão de crédito e débito), após cada 
utilização; 

d) manter à disposição e em locais estratégicos, álcool em gel 70% (setenta 
por cento), bem como dispor de toalhas de papel descartável para 
utilização dos clientes e funcionários do local;  

e)  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. 

f)  Manter o distanciamento mínimo entre as pessoas de dois metros. 
g)  Os trabalhadores do comércio e da indústria deverão fazer uso de EPIs 

necessários para evitar a contaminação e propagação do vírus. 
h) Sempre que necessária a entrada e saída de veículos de carga e descarga 

no pátio do estabelecimento, deverão ser tomadas as medidas necessárias 
para desinfecção, evitando assim a propagação do vírus. 

II – Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência; 

III - Dispor de dispensador com álcool gel na concentração de setenta por cento (70%); 

IV - Dispor de toalhas de papel descartável; e 

V - Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, banheiros e 
mercadorias com álcool setenta por cento (70%) ou solução de água sanitária. 

§1º. Os locais com acesso ao público disponibilizarão informações sanitárias visíveis 
sobre higienização de mãos e indicarão onde é possível realizá-la. 

§ 2° É obrigatório a ampliação das medidas de higiene e limpeza nos estabelecimentos 
e/ou repartições, com ampla disponibilização de álcool gel para uso público e dos servidores, 
devendo ser avaliada, se for o caso, a necessidade do uso de EPIs. 

 

Banheiros públicos e privados 

Art. 7º Os banheiros públicos e os privados de uso comum devem dispor de sabão 
líquido, detergente ou similar e toalhas de papel descartável. 

§ 1º Os banheiros devem ser higienizados em intervalos de 3 (três) horas, com uso 
diuturnamente de materiais de limpeza que evitem a propagação do COVID-19, sendo 
obrigatoriamente higienizados no início e ao final do expediente ou horários de funcionamento 
do órgão, repartição ou estabelecimento. 
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§ 2º Durante o período em que o órgão, repartição ou estabelecimento não estiver em 
funcionamento fica suspensa a periodicidade prevista no § 1º deste artigo. 

Art. 8º É vedado o funcionamento  dos banheiros públicos que não dispõem de 
sabonete líquido ou outra forma de higienização. 

 

Serviços de transporte 

Art. 9º O transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e rural, deve ser 
realizado sem exceder à capacidade de passageiros sentados. 

Art. 10 Os operadores do sistema de mobilidade, os concessionários e permissionários 
do transporte coletivo e seletivo por lotação, bem como todos os responsáveis por veículos do 
transporte coletivo e individual, público e privado, de passageiros, inclusive os de aplicativos, 
deverão adotar, no mínimo, as seguintes medidas: 

  I - a realização de 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; 

  II - a realização de 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; 

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

IV - a disponibilização, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na 
entrada e na saída dos veículos, de álcool em gel setenta por cento; 

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

VI - a higienização do sistema de ar-condicionado a cada viagem; 

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

VIII - a utilização, 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. 11 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 devem instruir e ponto f seus empregados, em especial motoristas e 
cobradores, de modo a reforçar a importância e a necessidade: 

I - 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; 

II - da manutenção da limpeza dos veículos; 

III - do modo correto de relacionamento com os usuários no período de emergência de 
saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus). 
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Restaurantes e lanchonetes 

Art. 12 Os restaurantes e lanchonetes, incluídas as padarias, poderão funcionar, 
exclusivamente, em regime de retirada de refeição pronta ou de teleentrega,  sendo vedado o 
consumo no local. 

  §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 de toque; 

    b) 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; 

    c) higienizar, preferencialmente, após cada utilização ou, no mínimo, a cada três 
horas durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, 
as paredes, o forro e o banheiro, preferencialmente, com água sanitária ou outro produto 
adequado; 

    d) 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; 

    e) manter locais de circulação e áreas comuns, obrigatoriamente, com pelo menos 
uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar; 

   f) 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; 

    g) 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; 

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

§4º. Aplicam-se todas as disposições previstas no Decreto Estadual 55.128/2020. 

 

Redução de fluxo de pessoas 

Art. 13. Os estabelecimentos comerciais e industriais deverão adotar sistemas de 
escalas, de revezamento de turnos e de  alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e 
aglomerações de trabalhadores, bem como implementar 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: 
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  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; e 

 II - da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho. 

§1º. Sempre que possível, os estabelecimentos comerciais e as indústrias 
enquadradas nos serviços essenciais,  adotarão a forma remota de trabalho. 

§2º Recomenda-se sejam dispensados do trabalho presencial os recursos humanos 
idosos, gestantes e portadores de comorbidades (diabeticos, hipertensos, insuficiência renal 
crônica, doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, pacientes em diálise, 
transplantados, pacientes em quimioterapia/radioterapia e imunossuprimidos por 
medicamentos, neoplasias, hiv/aids), bem como para outros casos para quem eventualmente o 
Ministério da Saúde recomende oficialmente a medida. 

Art. 14 As indústrias, atendendo ao disposto no artigo 13, deverão operar com sua 
capacidade mínima necessária para manter o funcionamento das atividades. 

Art. 15 Os estabelecimentos comerciais devem fixar horários ou setores exclusivos 
para atender os clientes com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles de grupos de risco, 
conforme autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID-19 (novo 
Coronavírus); 

 Lojas de conveniência dos postos de combustível 

Art. 16 As lojas de conveniência dos postos de combustível devem funcionar, 
ressalvadas as localizadas em rodovias, apenas no intervalo compreendido entre as 7h e as 
19h, vedada a abertura aos domingos, bem como, em qualquer localização, dia e horário, a 
proibição de aglomeração de pessoas nos espaços de circulação e dependências dos postos e 
suas lojas, abertos e fechados. 

Hotéis 

Art. 17 - Os serviços de hotelaria e hospedagem deverão observar as medidas de que 
tratam as alíneas “a”,” b”, ” c”,” d”, “e”, “f “, “g “ e “h “ do inciso IV do art. 3º do Decreto Estadual 
n º 55.128, de 19 de março de 2020. 

Agências bancárias 

Art. 18 - As agências bancárias poderão funcionar somente no serviço de Caixa 
Eletrônico. 

Limitação de compras e de preços 

Art. 19 - Os supermercados, mercados, padarias e farmácias poderão restringir as 
suas vendas por consumidor com vistas a se evitar a escassez de itens. 

Art. 20 - Os fornecedores e comerciantes devem estabelecer limites quantitativos para 
a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário 
para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos. 

Art. 21 – Fica, desde já, determinada a adoção de todas as medidas sanitárias 
previstas no art. 3º, inc. I no Decreto Estadual 55.128/2020. 
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CAPÍTULO V – DAS RECOMENDAÇÕES. 
 

Art. 22  Recomenda-se a todos: 

I - a não circulação de pedestres no espaço público, exceto nos casos estritamente 
necessários. 

II - evitar aglomerações; 

III - lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas 
doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar; 

IV - usar lenço descartável para higiene nasal e descartá-lo imediatamente, cobrir nariz 
e boca ao espirrar ou tossir; 

V - evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir, 
espirrar ou higienizar o nariz; 

VI - não compartilhar alimentos, chimarrão, objetos de uso pessoal, como toalhas, 
talheres, pratos, copos, garrafas, independente de casos suspeitos ou pessoas em isolamento 
domiciliar; 

VII - manter os ambientes bem ventilados e toda e qualquer recomendação que previna 
ou evite a disseminação da doença COVID-19. 

VIII - que os contatos 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; 

IX – evitar contato próximo a pessoas com infecções respiratórias agudas; 

Parágrafo único. Os telefones e meios de contato que  estão  disponíveis no site www. 
serafinacorrea.rs.gov.br. 

 

CAPÍTULO VI – DA PROTEÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 23 As medidas do Poder Público Municipal para fins de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento das atividades essenciais e dos serviços públicos que não podem 
ser suspensos, ficando vedado o seu fechamento. 

   §1º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento dessas atividades e serviços 

  §2º Ficam vedadas medidas restritivas do Poder Público Municipal ao ingresso e à 
saída de pessoas e veículos dos limites territoriais, ressalvadas as estabelecidas pelas 
autoridades sanitárias competentes, conforme o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020. 

 

SEÇÃO II – DA DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 
Art. 24 Para fins deste Decreto, são atividades essenciais aquelas  indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se 
não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 
como: 
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    I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

    II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

    III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a 
custódia de presos; 

    IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

    V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o 
transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 

    VI - telecomunicações e internet; 

    VII - serviço de call center; 

    VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 

    IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

    X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; 

    XI - iluminação pública; 

    XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente 
ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

    XIII - serviços funerários; 

    XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de 
materiais nucleares; 

    XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

    XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; 

    XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

    XVIII - vigilância agropecuária internacional; 

    XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

    XX - compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários 
eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras; 

    XXI - serviços postais; 

    XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 

    XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 
dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

    XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; 

    XXV - transporte de numerário; 

    XXVI - fiscalização ambiental; 

    XXVII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 

    XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à 
segurança; 
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    XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da 
segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e 
inundações; 

    XXX - mercado de capitais e seguros; 

    XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 

    XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 
andamento e às urgentes; 

    XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência 
social e assistência social; 

    XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da 
integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de 
direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência; e 

    XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; 

XXXVI - transporte de passageiros e de cargas, observadas as normas específicas; 

 XXXVII - serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por todos os meios 
de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a 
internet, os jornais, as revistas, dentre outros; 

 XXXVIII - produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e de 
acessórios para refrigeração, bem como os serviços de manutenção de refrigeração. 

 XXXIX - serviços de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de 
pneumáticos, de elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e 
à saúde, bem como à produção, à industrialização e ao transporte de alimentos e de produtos 
de higiene; e 

XXXX - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente 
ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas não 
alcoólicas; 

XXIV – atividades relacionadas à construção, manutenção e conservação de rodovias; 

XXVI – atividades de fiscalização em geral, em âmbito municipal e estadual; 

XXVII – as atividades de limpeza, asseio, manutenção, reparo e conservação, bem 
como as de produção, importação, comercialização e disponibilização dos insumos químicos, 
petroquímicos, plásticos e de outros bens indispensáveis à cadeia produtiva relacionadas aos 
serviços públicos que não podem ser suspensos e atividades essenciais; 

XXVIII - serviços de hotelaria e hospedagem, observadas as medidas de que tratam as 
alíneas “a”,” b”, ” c”,” d”, “e”, “f “, “g “ e “h “ do inciso IV do art. 3º do Decreto Estadual n º 
55.128, de 19 de março de 2020; 

XXIX - suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e 
dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e 
distribuição de gás natural; 

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 
instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; 
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XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 
infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro; 

.......................................................................................................................................... 

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de 
combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; 

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, 
compreendidas no art. 194 da Constituição; 

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento 
físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de 
equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos 
em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com 
Deficiência; 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; 

XXXVI - fiscalização do trabalho; 

XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas 
com a pandemia de que trata este Decreto; 

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva 
dos serviços públicos; 

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; e  

XL - unidades lotéricas. 

 

Extensão a outras atividades relacionadas 

§1º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

 

 

CAPÍTULO VII - DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE NÃO PODEM SER 
SUSPENSOS 

SEÇÃO I - DA DEFINIÇÃO 
Art. 25 Para fins deste Decreto, consideram-se serviços públicos que não podem ser 

suspensos, aqueles cuja prestação é da competência Poder Público Municipal e que são 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 
segurança da população, tais como: 

      I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

      II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
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      III - defesa civil; 

      III - atividades de segurança pública pertinentes à competência do Município 

      IV - captação, tratamento e distribuição de água, no que seja pertinente à 
competência do Município; 

      V - captação e tratamento de esgoto e lixo, no que seja pertinente à competência 
do Município; 

      VI - coleta de lixo; 

      VII - iluminação pública; 

      VIII - limpeza de áreas públicas e das instalações do Poder Público Municipal; 

      IX - vigilância do patrimônio público; 

      X - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

      XI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; 

      XII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

      XIII - vigilância agropecuária; 

      XIV - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 
dados (data center) para suporte das  

      XV - fiscalização tributária; 

      XVI - fiscalização ambiental; 

      XVII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à 
segurança; 

      XVII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da 
segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e 
inundações; 

      XVIII - cuidados com animais em cativeiro; 

      XIX - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 
andamento e às urgentes; 

      XX - atividades médico-periciais relacionadas com a assistência social; e 

      XXI - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da 
integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de 
direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência; 

    XXII – atividades relacionadas à construção, manutenção e conservação de 
rodovias, no âmbito da competência do Poder Executivo Municipal; 

    XXIII – atividades de fiscalização em geral, em âmbito municipal; 

    XXIV - as de limpeza, asseio, incluindo roçada, manutenção, reparo e conservação 
relacionados à competência do Poder Executivo Municipal; e 
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     XXV - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva 
dos serviços públicos. 

      Parágrafo único. Também são considerados serviços públicos que não podem ser 
suspensos as atividades acessórias e de suporte relativas ao seu exercício e funcionamento. 

  

SEÇÃO II - DAS GARANTIAS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
QUE NÃO PODEM SER SUSPENSOS 

Art. 26 - As medidas do Poder Público Municipal para fins de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento dos serviços públicos que não podem ser suspensos, ficando 
vedado o seu fechamento. 

§1º - Os secretários municipais, no âmbito de suas respectivas pastas, responderão 
pelo funcionamento dos serviços públicos que não podem ser suspensos, e deverão de 
imediato providenciar equipes devidamente aptas a sua execução, monitoramento e 
fiscalização. 

§2º - Ficam os servidores que atuam nos serviços públicos que não podem ser 
suspensos desde já convocados para atuar de  acordo com as escalas estabelecidas pelas 
respectivas chefias ou por autoridade superior. 

§3º - As chefias imediatas dos servidores que atuam nas atividades essenciais 
deverão, de imediato, estabelecer as escalas de trabalho dos seus subordinados, ou fazer 
cumprir a escala de trabalho determinada pelo seu superior. 

§4º - Desde que não prejudique o funcionamento do serviço, a chefia imediata poderá 
autorizar a sua prestação de forma remota, devendo ser examinado caso por caso.  

 §5º - Essa autorização pode ser revogada a qualquer tempo pela chefia imediata ou 
por autoridade superior.  

§6º - Ficam suspensas as autorizações para férias e outras licenças de caráter 
discricionário para servidores que atuam nesses serviços. 

§7º - Os servidores idosos, gestantes e portadores de comorbidades (diabéticos, 
hipertensos, insuficiência renal crônica, doenças respiratórias crônicas, doenças 
cardiovasculares, transplantados, pacientes em diálise, pacientes em 
quimioterapia/radioterapia e imunossuprimidos por medicamentos, neoplasias, hiv/aids), que 
atuam nos serviços essenciais terão ponto facultativo. 

§8º - Os servidores mencionados no parágrafo anterior que optarem por  ausentar-se 
do serviço deverão estar disponíveis para orientar seus substitutos, em caso de necessidade.   

 

 

 

 

SEÇÃO III - DO SERVIÇO E DOS ATENDIMENTOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Art. 27 - Os atendimentos médicos da rede pública priorizarão os estritamente 
necessários, ficando, temporariamente suspensos, os eletivos e/ou os preventivos, a fim de 
evitar aglomerações nas unidades de saúde; 

    § 1º - Terão absoluta prioridade de atendimento os pacientes que apresentem 
sintomas respiratórios; 

    § 2º - Os pacientes somente deverão dirigir-se ao Hospital Nossa Senhora do 
Rosário em caso de urgência e emergência. 

Art. 28 - Os cidadãos residentes no Município que tenham regressado, nos últimos 
quatorze dias ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de viagens 
internacionais, deverão informar à Vigilância em Saúde, pelo telefone 54 3444 1597, durante o 
horário comercial, ocasião em que receberão as devidas orientações e, deverão também, 
obrigatoriamente,  respeitar a recomendação de isolamento domiciliar por 7 dias; 

Art. 29- No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a presidência do COE e, em sua 
ausência, a sua vice-presidência, poderá impor escalas de trabalho e ordenar a execução dos 
serviços. 

Art. 30 A Secretaria Municipal de Saúde fará ampla divulgação, para fins de orientação 
social dos riscos e medidas de higiene necessárias para evitar o contágio, bem como dos 
sintomas da doença e o momento de buscar atendimento hospitalar. 

§ 1º As ações de que tratam este artigo poderão ser realizadas por campanhas 
publicitárias, em meio eletrônico, radiofônico ou televisivo, bem como por meio de orientações 
virtuais e remotas à população. 

§ 2º Os órgãos e entidades públicos do Município difundirão, no âmbito das suas 
competências, o aplicativo para celular, do Ministério da Saúde, chamado “CORONAVÍRUS - 
SUS”, para utilização pela população. 

Art. 31. É obrigatória de uso de equipamentos de proteção individual pelos agentes de 
saúde, bem como a ampliação das medidas de higiene e limpeza nas unidades de saúde, com 
ampla disponibilização de álcool gel para uso público. 

 

CAPÍTULO VIII - DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
 

  Art. 32. No âmbito do Poder Executivo Municipal, fica suspenso o atendimento 
externo ao público, com exceção dos relativos a serviços que não podem ser suspensos e  
nem prestados de forma remota, bem como outros casos definidos pelo Chefe do Poder 
Executivo ou pelo Presidente do COE. 

  Art. 33. Fica suspensa a prestação presencial de serviços públicos municipais, 
interna e externa, com exceção dos serviços públicos essenciais, ou seja, que não podem ser, 
suspensos. 

  Art. 34 Os servidores, empregados e prestadores de serviços cuja prestação de 
serviço público presencial esteja suspensa por força do artigo anterior: 

    I - Deverão, durante o tempo de suspensão, sempre que disporem de meios para 
tanto, e conforme a peculiaridade do cargo ou função, realizar o seu trabalho em domicílio, por 
meio eletrônico, internet ou telefone; 
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    II - Ficarão em regime de prontidão  durante o horário de expediente, observada a 
carga horária legal, podendo nesse tempo ser convocados pela chefia imediata ou autoridade 
superior a comparecer nas repartições públicas ou a retornarem ao trabalho presencial; 

    III – Deverão acompanhar diariamente a página principal do site da prefeitura na 
internet (www.serafinacorrea.rs.gov.br), de modo a ter ciência de eventuais convocações; 

    IV - Estão dispensados do controle de frequência. 

     Art. 35 A ciência da convocação a que se refere o inc. II do art. anterior poderá se 
dar por qualquer meio, inclusos mensagem eletrônica, e-mail, telefonema e aviso em destaque 
na página inicial do site oficial da prefeitura na internet (www.serafinacorrea.rs.gov.br). 

 

CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   

Art. 36 O descumprimento das determinações deste Decreto sujeita o infrator às 
penalidades administrativas cabíveis, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais. 

 Art. 37 Constitui crime, nos termos do disposto no art. 268 do Código Penal, infringir 
determinação do Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação de doença 
contagiosa. 

  Art. 38 Revogam-se os Decretos Municipais de números 805, 806, 807, 808 e 810 de 
2020, excetos o art. 2º do primeiro e o art. 1º do último. 

  Art. 39 Prevalecem as disposições federais e estaduais que eventualmente forem 
conflitantes com as disposições do presente decreto 

 Art. 40 Os casos omissos e as situações especiais serão analisados pelo Comitê de 
Orientação Emergencial – COE. 

Art. 41 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Serafina Corrêa, 26 de março de 2020. 

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

http://www.serafinacorrea.rs.gov.br/
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