
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R I S T A L / RS 

 

 

DECRETO Nº 2672, 04 DE AGOSTO DE 2020. 
 

 

REITERA A DECLARAÇÃO DE ESTADO DE 

CALAMIDADE E DISTANCIAMENTO 

CONTROLADO EM TODO MUNICÍPIO COM 

FINS DE MEDIDAS COMPLEMENTARES 

SOBRE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO  

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 

ENFª. FÁBIA RICHTER, Prefeita Municipal de Cristal, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município, e em conjunto com o comitê de enfrentamento ao Coronavirus, 

 

CONSIDERANDO o Decreto de calamidade pública do Presidente da República, 

CONSIDERANDO o Decreto de calamidade pública do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

CONSIDERANDO Portaria da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul nº 270/2020, 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 23/2020 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

CONSIDERANDO os dados técnicos recebidos e pelo alto risco de contaminação, 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas de prevenção e de implantação de rotinas no 

pronto atendimento, 

 

CONSIDERANDO que os casos de COVID não estão sendo identificados nos Comércios/Industrias, 

mas sim em confraternizações e atividades sociais,     

 

 
D E C R E T A: 

Art. 1º- Reiterar a Declaração de Estado de Calamidade e Distanciamento Controlado em todo 

município com fins de medidas complementares sobre prevenção ao contágio pelo coronavírus (covid-

19) e dá outras providências. 

Art. 2º - Determino o uso obrigatório de máscaras de tecido, descartável, ou barreira de proteção 

plástica, acrílica ou policarbonato, para todas as pessoas, cliente e trabalhador, tanto no setor público 

como no setor privado, que tenham necessidade de frequentar lugares com atendimento ao público. 

Art. 3º- Determino o uso obrigatório de máscaras de tecido, descartável, ou barreira de proteção plástica, 

acrílica ou policarbonato, em vias públicas. 

Art. 4º - É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a 

legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal. 

Art. 5º - É obrigatório que todos os sintomáticos respiratórios devem ligar para o Telefone Plantão 

COVID-19 (51) 99701-8490 antes de procurar as Unidades de Saúde. 

Art. 6º - É proibida a entrada nos estabelecimentos de quaisquer funcionários ou clientes com sintomas 

gripais. 

Art. 7º - É proibido aglomerações, atividades coletivas e festivas, de aniversário, bodas, casamentos ou 

outras em geral, em salão ou em residência. 
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Art. 8º - É proibido aglomerações, atividades coletivas e festivas de futebol, bocha, tiro de laço, 

motociclistas e demais atividades esportivas e recreativas. 

Art. 9º - É proibido aglomerações na Praça e no Balneário do Rio Camaquã. 

Art. 10 - Para evitar aglomerações fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em local público, de 

uso coletivo, bem como nas vias e logradouros públicos, pelo prazo de enquanto estiver em situação de 

calamidade pública. 

Art. 11 - É obrigatório o fechamento às 19h dos bares na zona urbana e rural. 
 

Art. 12 – Todos os estabelecimentos comerciais (lojas, mercados, pizzarias...) e financeiros (bancos e 

lotéricas), deverão dispor de uma pessoa na porta de entrada responsável por: 

I – dispor de álcool em gel setenta por cento para uso obrigatoriamente antes da entrada; 

II – permitir somente a ocupação conforme determinação da fiscalização; 

II - organizar eventual fila na calçada com delimitação de espaço de distancia de dois metros. 

 

Art. 13 – É proibida a entrada de ambulantes para comércio no município de Cristal, enquanto estiver 

em vigência o Decreto de Calamidade Pública devido ao COVID-19. 

Art. 14 – O transporte intramunicipal será com limite máximo de 50% da capacidade de passageiros 

com medidas de higiene extrema em tudo, conforme orientação técnicas pela Fiscalização, Secretaria de 

Saúde e Ministério de Saúde. 

I – na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, linha mais antiga (Serrinha/Cristal/estrada Grande); 

II – na quarta-feira, linha cordeiro. 

 

Art. 15 – As denúncias sobre o descumprimento do Decreto devem ser realizadas para o número 51 

996738163. 

Art. 16 - Aplicam-se para qualquer descumprimento das medidas estabelecidas no presente decreto, 

para Pessoas Físicas, cumulativamente, as penalidades de advertência, multa, previstos na legislação 

municipal, bem como as medidas cíveis e criminais aplicáveis ao caso. 

§ 1º Nos casos de multa (princípio da razoabilidade e proporcionalidade), serão observados os seguintes 

valores: 

I – R$ 200,00 (duzentos reais) sem uso de máscaras; 

II – R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), no caso de reincidência do inciso I; 

III– R$ 1.000,00 (mil reais), festividades e aglomerações; 

IV - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de reincidência do inciso III; 

 

§ 2º Será garantida a ampla defesa e o contraditório na aplicação das penalidades na esfera 

administrativa. 

§ 3º Após a notificação da autuação será concedido prazo de 05 (cinco) dias para protocolo da defesa na 

Administração Pública Municipal, não ocorrendo manifestação ou sendo improcedente o pedido será 

lançada em dívida ativa, sujeito a protesto ou cobrança judicial. 

§ 4º Sendo lançado em divida ativa ou cobrança judicial o nome será incluso no SPC-Serviço de Proteção 

ao Crédito. 

Art. 17 - Aplicam-se para qualquer descumprimento das medidas estabelecidas no presente decreto, para 

Pessoas Jurídicas, cumulativamente, as penalidades de advertência, multa, interdição total ou parcial da 

atividade, cassação de alvará de localização e funcionamento previstos na legislação municipal, bem 

como as medidas cíveis e criminais aplicáveis ao caso. 
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§ 1º Nos casos de multa (princípio da razoabilidade e proporcionalidade), serão observados os seguintes 

valores: 

I – R$ 200,00 (duzentos reais) sem uso de máscaras; 

II – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no caso de reincidência do inciso I; 

III– R$ 1.000,00 (mil reais), festividades e aglomerações; 

IV - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de reincidência do inciso III; 

 

§ 2º Será garantida a ampla defesa e o contraditório na aplicação das penalidades na esfera 

administrativa. 

§ 3º Após a notificação da autuação será concedido prazo de 05 (cinco) dias para protocolo da defesa na 

Administração Pública Municipal, não ocorrendo manifestação ou sendo improcedente o pedido será 

lançada em dívida ativa, sujeito a protesto ou cobrança judicial. 

§ 4º Sendo lançado em divida ativa ou cobrança judicial o nome será incluso no SPC-Serviço de Proteção 

ao Crédito. 

Art. 18 - 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. 19 - Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente Decreto, fica 

autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com objetivo de atender o interesse público e evitar o 

perigo de contágio e risco coletivo, adotar todas as medidas legais cabíveis. 

Art. 20 - Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente Decreto, fica 

autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com objetivo de atender o interesse público e evitar o 

perigo de contágio e risco coletivo, adotar todas as medidas legais cabíveis. 

 
I - Lei nº 6437, de 20 de agosto de 1977, Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece 
as sanções respectivas, e dá outras providências, sendo que o valor da infração leve é de R$ 2.000,00 
(dois mil reais). 

a) Leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 

b) Graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 

c) Gravíssima, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravante; 

d) O resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu; 

e) Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido; 

f) Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos naturais 

ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar avaria deterioração ou alteração de produtos ou 

bens do interesse da saúde pública. 
 

Art. 21 - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pela 

Prefeita Municipal. 

Art. 22- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 

04 de agosto de 2020. 

 

ENFª. FÁBIA RICHTER, 

Prefeita Municipal 

 

Registre-se e publique-se, 

 

Silvana Carvalho Moreira 

Secretária Municipal SMARH 


