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DECRETO Nº 2715, 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 

DISPÕE SOBRE PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA CAUSADA 

PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito 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 Coronavírus, 

 
 

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 o mapa preliminar da 42º rodada vigência 23/02 a 01/03 do Distancimaneto 

Controlado, classificando através da co-gestão, Cristal em bandeira vermelha; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 55.764, de 20 de fevereiro de 2021 do Governador do Estado; 

 
       CONSIDERANDO os Decretos nº 55.766 e 55.769, de 22 de fevereiro de 2021 do Governador do Estado;   

 

 

 
D E C R E T A: 

 

Art. 1º- Determina a aplicação das medidas sanitárias sobre prevenção e enfrentamento à epidemia causada 

pelo novo coronavírus (covid-19) e dá outras providências. 

 

Art. 2º - As medidas que trata este Decreto, terão vigencia da zero hora do dia 23 de fevereiro de 2021 às 

vinte e quatro horas do dia 1º de março de 2021, para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia 

causada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 

 

I - vedação de abertura para atendimento ao público, bem como de permanência de clientes nos 

recintos ou nas áreas internas e externas ou de espera de todo e qualquer estabelecimento, 

durante,  o horário compreendido entre as 20h e as 5h;  

 

II- vedação da realização de festas, reuniões ou eventos, formação de filas e aglomerações de 

pessoas nos recintos ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas 

faixas de areia do balneário do Rio Camaquã, calçadas, portarias e entradas dos prédios e 

estabelecimentos, públicos ou privados, durante o horário compreendido entre as 20h e as 5h; 

                         

                     III – vedação de permanência de clientes nos recintos ou nas áreas internas e externas de 

circulação  ou de espera de todo e qualquer estabelecimentos, durante o horário compreendido 

entre as 20h e as 5h, ressalvados os supermercados, que poderão concluir o atendimento dos 

consumidores que tenham ingressado até as 20h, desde que não ultrapasse as 21h.  
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§ 1º Consideram-se estabelecimentos, para os fins do disposto no inciso I deste artigo, lojas, 

restaurantes, bares, pubs, centros comerciais, e similares, dentre outros, que realizem atendimento ao público, 

com ou sem grande afluxo de pessoas. 

 
§ 2º Não se aplica o disposto no inciso I deste artigo aos seguintes estabelecimentos: 

 

I - farmácias, hospitais e clínicas médicas; 
 

II- serviços funerários; 

III - serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro; 

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

 
V - que realizem atendimento exclusivamente na modalidade de tele-entrega; 

 
VI - postos de combustíveis, vedada, em qualquer caso, a aglomeração de pessoas nos espaços 

de circulação e nas suas dependências; 

 

VII -  os  dedicados  à  alimentação  e  à  hospedagem  de  transportadores de cargas e de 

passageiros, especialmente os situados em estradas e rodovias, inclusive em  zonas urbanas;  

 

VIII – hotéis e similares; 

 

IX - paradouros; 

 

X – órgãos públicos prestadores de serviços essenciais. 

 
 

Art. 3º - Ficam suspensas as aulas presenciais, até que sobrevenha regramento específico. 

 

Parágrafo único: As aulas terão início de modo remoto. 

      

 Art. 4º - Fica permitida na orla do Rio Camaquã o acesso desde que não ocorra aglomeração de pessoas fora do 

núcleo familiar – máximo 08 pessoas, com distanciameno mínimo de 02m entre os grupos, com uso obrigatório 

de máscara, cobrindo boca e nariz. 

 

   Parágrafo primeiro: O disposto no presente artigo não se aplica no horário entre 20h às 5h em que a 

permanência nesses locais é proibida. 

 

 Parágrafo segundo: Fica proibido, em qualquer horário, som mecânico ou música ao vivo nos locais públicos 

abertos, especialmente nos parques, faixa de areia, praças e similares. 

Art. 5º - Ratifico 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. 6º- Ratifico o uso obrigatório de máscaras de tecido, descartável, ou barreira de proteção plástica, 

acrílica ou policarbonato, em vias públicas. 

Art. 7º- Ratifico a obrigatoriedade de manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, 

conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal. 
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Art. 8º - É obrigatório que todos os sintomáticos respiratórios entrem em contato para o Telefone Plantão 

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

 

Art. 9º – As denúncias sobre o descumprimento do presente Decreto devem ser realizadas para o número 51 

996738163. 

 
Art. 10 – Revoga os artigos 2º,  3º, 4º , 7º e 8º  do Decreto Municipal nº 2706/2021. 

 

Art. 11 – 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 evitar o perigo de 

contágio e risco coletivo, adotar todas as medidas legais cabíveis, conforme as penalidades dispostas na Lei 

Municipal nº 1512/2019, com multa mínina de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de acordo com a Lei Federal nº 

6437, de 20 de agosto de 1977. 

 

Art. 12 - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo Prefeito 

Municipal. 

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 

23 de fevereiro de 2021. 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Registre-se e publique-se, 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário Municipal SMARH 


