
     PREFEITURA     MUNICIPAL  DE CRISTAL/RS 

 

DECRETO Nº 2716, 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 

DISPÕE SOBRE PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA CAUSADA 

PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ 

OUTRASPROVIDÊNCIAS. 

 

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 que o Estado do Rio Grande do Sul suspendeu a cogestão e coloca em vigor a 

Bandeira Preta para todas regiões do Estado a partir das 00h deste sábado, 27/02/2021, até as vinte e 

quatro horas do dia 07/03/2021; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 55.771, de 26 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 - No serviço público, áreas da saúde, assitencia social, segurança, ordem pública e atividades de 

fiscalização atuam com 100% dos servidores e atendimento presencial.  

 

      Parágrafo único: Demais serviços atuam com no máximo 25% dos trabalhadores presencialmente.  

 

Art. 3º - Restaurantes, lancherias e bares podem funcionar apenas com telentrega e pague e leve, e 25% da 

equipe de trabalhadores.   

 

       Parágrafo único:Não se aplica o o funcionamento telentrega e pague e leve os Paradouros. 

 

        Art. 4º -  Salões de beleza e barbearias ficam fechados. 

 

Art. 5º - Comércio atacadista e varejista de itens essenciais pode funcionar de forma presencial até as 20h, 

mas com restrições: equipes de no máximo 25% dos trabalhadores são permitidas.  

 

    Art. 6º - Lojas de materiais de construção são consideradas serviço essencial e podem funcionar até as 20h, 

com atendimento presencial ou tele-entrega, pague e leve e drive-thru. 

 

Parágrafo único: Depois das 20h, somente por tele-entrega, enquanto vigorar o Decreto de suspensão geral 

das atividades. 
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Art. 7º - Obras de construção, infraestrutura e serviços de construção podem operar com 75% dos 

trabalhadores. 

 

Parágrafo único: Reformas, serviços de manutenção e raparos particulares em apartamentos ou casas, 

tambem estão permitidos.  

 

Art. 8º - Prestadores de serviços: faxineiros, cozinheiros, motoristas, babás, jardineiros, poderão atuar desde 

que respeitado o limite de até 50% de trabalhadores.   

 

Art. 9º - Comércio não essencial, varejista e atadista é permitido tele-entrega e teleatendimento, com presença 

de um trabalhador, com máscara, para cada 8m2 de área de circulação. 
  

        Parágrafo único: O atendimento na porta fica proíbido.  

 

Art. 10 - Cursos de dança, música, idiomas, bibliotecas e esportes também não têm permissão para funcionar 

presencialmente.  
 

Art. 11 -  Eventos, seja em ambiente fechado ou aberto, estão proíbidos. 

 

Art. 12 -  As academias, os centros de treinamento, as quadras, os clubes sociais e esportivos também devem 

permanecer fechados.  

 

Art. 13 - Locais públicos abertos, como parques, praças, faixa de areia devem ser utilizados somente para 

circulação, respeitado o distanciamento interpessoal e o uso obrigatório e correto de máscaras.  

 

       Parágrafo único: É proibida a permanência nesses locais. 

 

Art. 14- Fica proibido, em qualquer horário, som mecânico ou música ao vivonos locais públicos abertos, 

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

 

Art. 15 -  Templos religiosos vão poder funcionar com limite de até 10% do teto de ocupação ou máximo de 

30 pessoas.  

 

Art. 16 - Os bancos, lotéricas e similares podem realizar atendimento individual a clientes, sob agendamento, 

com 50% dos funcionários. 

 

Art. 17 -  E no transporte coletivo municipal de passageiros, é permitido ocupar 50% da capacidade total do 

veículo, com janelas abertas. 

Art. 18 - 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. 19 - Ratifico o uso obrigatório de máscaras de tecido, descartável, ou barreira de proteção plástica, 

acrílica ou policarbonato, em vias públicas. 

Art. 20 - 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. 

 

 

 

Art. 21- É obrigatório que todos os sintomáticos respiratórios entrem em contato para o Telefone Plantão 
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COVID- 19 (51) 99701-8490 antes de procurar as Unidades de Saúde. 

 

Art. 22 – As denúncias sobre o descumprimento do presente Decreto devem ser realizadas para o número 

51 996738163. 

 
Art. 23– Revoga o artigo4º, do Decreto Municipal nº 2715/2021. 

 

   Art. 24 –  Revoga os artigos 5º e 6º, do Decreto Municipal nº 2706/2021. 

 

   Art. 25 -  Revoga o artigo 16 do Decreto Municipal nº 2666/2020. 

 

Art. 26 – 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 nº1512/2019, com multa mínina de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de acordo com a Lei 

Federal nº 6437, de 20 de agosto de1977. 

 

Art. 27 - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo 

Prefeito Municipal. 

 

Art. 28 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 

26 de fevereiro de 2021. 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Registre-se e publique-se, 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário Municipal SMARH 
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