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DECRETO Nº 2687, 09 DE OUTUBRO DE 2020. 
 
 

DISPÕE SOBRE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À 
EPIDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS 
COVID 19, INSTITUI PROTOCOLOS DE 
ORIENTAÇÕES, REITERA A DECLARAÇÃO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
 
ENFª. FÁBIA RICHTER, Prefeita Municipal de Cristal, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Orgânica do Município, em conjunto com o comitê de enfrentamento ao Coronavirus, e 
fiscalização sobre prevenção ao contágio pelo COVID 19, 

 
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 a 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 que municípios com bandeira laranja estão liberados para realização de esportes 

com capacidade de 25% atendendo todas as medidas de segurança, 

CONSIDERANDO a necessidade dos jovens em tomar sol e praticar esportes, 
 
 
D E C R E T A: 

 
Art.1º- Dispõe sobre prevenção e enfrentamento à epidemia causa da pelo novo coronavírus covid19 
e reitera a Declaração de Calamidade Pública e dá outras providências. 

 
Art. 2º - Fica alterada a redação do art. 14 do Decreto nº 2672/2020 que passa a viger com a seguinte 
redação: 

 
Art. 14 – O transporte intramunicipal será com limite máximo de 50% da capacidade de 
passageiros com medidas de higiene extrema em tudo, conforme orientações técnicas pela 
Fiscalização, Secretariade 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. 
III – nas terças e quintas, iniciará no interior, 4º distrito de Cristal, saindo do comércio do 

Sr. Telmo Kruger, subindo o Paraiso, Serrinha, São Geraldo, Bom Será e chegando em Cristal. 
Art.3º- 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. 4º - É obrigatório o fechamento às 21h dos bares na zona urbana e rural. 
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Art. 5º - Pizzarias abertas até as 24h, após somente tele-entrega, excluem-se desse artigo os 
Paradouros. 

 
Art.6º- Ficam liberadas as atividades coletivas de futebol, com capacidade de 25%, conforme 
Protocolo e Termo de Responsabilidade em anexo a esse Decreto. 

 
Art.7º- Fica instituído Protocolo para acampamento no Camping particular, conforme Protocolo e 
Termo de Responsabilidade em anexo a esse Decreto. 

 
Art. 8º - Com objetivo de evitar aglomeração de pessoas e seguindo as orientações do Ministério da 
Saúde em função do risco de contaminação pelo Covid-19, fica suspenso os velórios por mais de 04 
(quatro) horas, sendo que na eventualidade de passar a noite, somente permitido a familia. 
 

Art.9º- As aulas presencias nas escolas Municipais e Estaduais continuam suspensas. 
 
  Art. 10 - Fica alterada a redação do art. 7º do Decreto 2679/2020.  
 
  Art. 11 - Fica alterada a redação do art. 8º do Decreto 2679/2020.  
 
  Art.12 - Fica alterada a redação do art. 8º do Decreto 2672/2020. 
 
Art. 13 - É parte integrante do Decreto Protocolo para atividades esportivas de Futebol de quadra. 

 
Art. 14 – As denúncias sobre o descumprimento do Decreto devem ser realizadas para o número 51 
996738163. 

 
Art. 15- 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 - 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. 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 no caso de 
descumprimento para as Atividades esportivas de volei de dupla, bocha, tiro de laço, motociclistas e  
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futebol que poderão ser realizadas com capacidade de 25%, conforme orientações da Fiscalização 
Municipal e determinações do Ministério da Saúde, atendendo aos protocolos estabelecidos pelo 
Comitê Municipal de Enfrentamento a Pandemia, com a assinatura de Termo de Responsabilidade 
pelos interessados na realização destes eventos, junto ao Setor de Tributos na Prefeitura Municipal. 

 
§ 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$ 2.500,00 (dois mil e quinhento reais), 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, nãoo correndo manifestação ou sendo improcedente o 
pedido será lançada em dívida ativa, sujeito a protesto ou cobrança judicial. 

 
§4º Sendo lançado em dívida 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. 

 
§ 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, como bjetivo de atender o interesse público e evitar o 
perigo de contágio e risco coletivo, adotar todas as medidas legais cabíveis. 
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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). 

  Leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 
Graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 

  Gravíssima, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravante;  
  O resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu;  
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido; 
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. 20 - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pela 
Prefeita Municipal. 

 
Art. 21- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal 
Cristal, 09 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Registre-se e publique-se, 
 
 
Silvana Carvalho Moreira 
Secretária Municipal 
SMARH 

ENFª. FÁBIA RICHTER, 
     Prefeita Municipal 
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PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES PARA JOGOS DE FUTEBOL 
 
I - Permitir a entrada nas dependências do local da competição e dos treinamentos somente usando 
Máscara, após assinatura de lista de presenças com CPF ou RG e número de telefone para contato; 
ll - Colocar em local visível, as informações de prevenção à COVID-19. 
lll- Mesmo estando fixado as informações sobre a prevenção à COVID-19, devem ser informados 
aos atletas, competidores e trabalhadores sobre as regras de funcionamento autorizadas e as 
instruções sanitárias adotadas. 
IV - Avaliar os atletas, competidores e os trabalhadores antes de cada treino e jogo, com medição 
de temperatura (termografia ou termômetro digital de infravermelho), sendo que, se houver 
qualquer suspeita ou sintoma sugestivo para a COVID-19, o atleta ou trabalhador deve ser afastado 
imediatamente e ligar para o Telefone Plantão COVID-19 (51) 99701-8490. 
V - Disponibilizar, em pontos estratégicos do evento (em áreas onde ocorre a circulação de 
pessoas), locais para adequada lavagem das mãos e/ou dispensadores de álcool gel 70% ou 
preparações antissépticas de efeito similar a cada 10 metros, devendo ser orientada e estimulada a 
constante higienização das mãos por todos. 
VI - Realizar encontro das duplas e/ou equipes somente com o distanciamento suficiente e em espaços 
grandes.  
VII - Limitar o uso de áreas comuns como lavatórios, chuveiros e similares, programando a sua 
utilização para evitar aglomeração. 
VIII - Manter os lavatórios dos sanitários providos de sabonete líquido ou espuma, toalha 
descartável, álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar e lixeiras com tampa de 
acionamento automático. 
IX - É proibido a presença de público nos espaços abertos e fechados, públicos ou privados de todas 
as modalidades esportivas mencionadas no artigo 7º, tanto nas arquibancadas como nos espaços que 
rodeiam os gramados/quadras/pistas e áreas de circulação. 
X – É obrigatório que cada organizador de eventos reúna os dados pessoais com nome completo, 
RG, CPF, endereço, telefone de contato, função e local pré definido no dia da competição em Termo 
de Responsabilidade assinado junto ao Setor de Tributos, na Prefeitura Municipal. 
XI - É proíbido a presença de crianças nos dias e locais das competições, assim como o 
acompanhamento aos competidores para evitar a transmissão do SARS-COV-2 (Coronavírus), 
priorizando o afastamento presencial dos atletas e trabalhadores pertencentes a grupos de risco, tais 
como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, obesos e 
imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas. 
XII – É permitido nos dias de treino e competição, somente acesso ao local e às suas dependências, 
participantes e trabalhadores diretamente envolvidos nos eventos e em número reduzido ao mínimo 
necessário sem comprometimento de ordem organizacional, administrativa e de segurança. 
XIII – É obrigatório atender as medidas de distanciamento social para evitar a contaminação. 
XIV – É obrigatório que as áreas externas não tenham fluxo de pessoas. 
XV - Caberá ao responsável pelo evento a responsabilidade da fiscalização e orientação das medidas 
sanitárias protetivas aos participantes. 
XVI - O consumo de bebidas somente poderá ser permitido com o uso de copo descartável ou 
garrafinhas individuais. 
XVII – É proíbido a realização de todo e qualquer comércio ambulante. 
XVIII – Os atletas, competidores e trabalhadores que apresentarem sintomas de infecção pelo 
Coronavírus, devem buscar atendimento médico e serem afastados imediatamente do trabalho. 
XIX - Notificar imediatamente os casos suspeitos de síndrome gripal e confirmados de COVID-19 à 
Vigilância em Saúde do Município através do Plantão Covid - (51) 99701-8490. 
XX - Para o futebol serão três horários com intervalo de uma hora entre as partidas para higienização 
dos ambientes. 
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XXI – Fica determinado que no BIIZA as atividades serão realizadas segunda, quarta, sexta e aos 
finais de semana; Antônio Curi e Otto Becker terças e quintas; e, no campo grande, aos finais de 
semana. 
XXII – Os horários dos jogos serão marcados com intervalos de uma hora entre uma partida e outra 
e não poderão ultrapassar as 23:30h. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 LIBERAÇÃO FUTEBOL 

 
 

Eu  , CPF  , RG  ,  Telefone    , 

assumo a responsabilidade  pela organização, fiscalização e manutenção do futebol na data 

 horário  , local             ,       com       o       número    de    

pessoas  atendendo as determinações do Decreto Municipal 2687/2020 e o Protocolo 

de Recomendações para Prevenção e Controle de Infecções pelo Coronavírus (COVID-19) adotadas 

em todo o território de Cristal. 

 
 
 
 
 

Cristal,     de             de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura/CPF 
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PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES  

PARA ACAMPAMENTO NO CAMPING PARTICULAR 

 

1. Na área da recepção/entrada deverá ser mantida distância de 2 metros entre acampantes e 
colaboradores, garantindo a segurança entre eles e respeitando a 50% da capacidade máxima 
da área. 

 

2. Todos os acampantes deverão ter sua temperatura medida com um medidor de temperatura 
infravermelho à distância e serem questionados sobre possíveis sintomas na entrada e 
durante toda a sua estadia. 

 
3. Obrigatória disponibilização de álcool gel 70% em pontos estratégicos: recepção, em frente 

a sanitários etc.. 
 

4. Solicitar ao acampante um contato no caso de emergências e confirmar se o mesmo pertence 
ao grupo de risco. Caso pertença ao grupo de risco deve receber atenção especial em relação 
ao distanciamento e atendimento ágil. 

 
5. Pré-agendamento obrigatório. 

 
6. Solicitar antecipadamente o horário de chegada do acampante para evitar aglomerações. 

 
7.  CASO SUSPEITO NO CHECK IN: Caso o acampante apresente, no check in, temperatura 

corporal acima de 37,8°C ou sintomas gripais e houver suspeita de infecção, o acampante e 
as demais pessoas do grupo, devem ser encaminhadas para o Plantão Covid 51 997018490 
antes de procurar uma Unidade de Saúde. 

 
8.  Disponibilizar aviso público sobre a prevenção e controle da doença contagiosa na recepção, 

em ponto estratégico, contendo o telefone do Plantão Covid  51 997018490. 
 

9. Sinalização em locais relevantes, lembrando visitantes e funcionários sobre o distanciamento 
social. 

 
10. CASO SUSPEITO DURANTE A ESTADIA: Caso o suspeito apresente temperatura 

corporal acima de 37,8°C ou sintomas gripais e houver suspeita de contaminação durante a 
estadia, deverá ser encaminhado ao Plantão Covid para avaliação médica, assim como as 
demais pessoas que tiveram contato com ele ou, se estiverem em condições de dirigir de 
volta para sua cidade, que eles assinem um termo de responsabilidade se comprometendo a 
dirigir diretamente ao destino, isentando o camping de quaisquer responsabilidades; neste 
caso, eles não poderão fazer uso de transporte público, somente carro particular; caso optem 
por passar pela avaliação médica, deverão permanecer em isolamento até o resultado do 
exame ficar pronto. 

 
11. Todo estabelecimento deverá definir um colaborador para supervisionar as normas deste 

protocolo; 
 

12. O papel do responsável Técnico/ responsável Legal será o de viabilizar a implementação 
deste protocolo, com o apoio dos demais envolvidos no processo. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

ACAMPAMENTO CAMPING 
 
 
 

Eu,  , CPF  , RG  , Telefone            , 

assumo a responsabilidade pela  organização,  fiscalização  e manutenção  do acampamento  no 

camping  na  data    horário  , local                     ,  com   o   

número   de   pessoas   atendendo as determinações do Decreto Municipal 2688/2020 e o 

Protocolo de Recomendações para Prevenção e Controle de Infecções pelo Coronavírus (COVID-

19) adotadas em todo o território de Cristal. 

 
 
 
 

Cristal,  de              de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura/CPF 


