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DECRETO nº 2655/2020. 
 

ALTERA A REDAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 

2653/2020 DECLARAÇÃO DE ESTADO DE 

CALAMIDADE EM TODO MUNICÍPIO COM FINS DE 

MEDIDAS COMPLEMENTARES SOBRE 

PREVENÇÃO AO CONTAGIO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS  

  

 

Enfª. Fábia Richter, Prefeita do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 

atribuições que legalmente lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conjunto com 

comitê de enfrentamento ao Coronavirus, 

 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 55.177, de 08 de abril de 2020 do Governo do Estado;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as medidas adotadas em âmbito estadual pelo 
Governador do Rio Grande do Sul, 
 
 

RESOLVE: 

Art. 1º - Altera a redação do Decreto Municipal nº 2653 que Declara Estado de Calamidade em 

todo município com fins de medidas complementares sobre prevenção ao contagio pelo novo 

coronavírus (covid-19) e dá outras providências.  

 

Art. 2º - Determino que a atenção primaria de saúde faça controle especifico de pacientes 

crônicos.   

I – Cardiopatas; 

II – Com doenças auto imunes; 

III – Diabéticos em especial os descompensados; 

IV - Hipertensos descompensados; 

V – Nefropatas; 

VI – Obessos; 

VII – Ontológicos e Imunossupremidos; 

VIII – Portaresde doenças vasculares. 

IX – Tabagistas; 

 

Art. 3º - Autoriza aos estabelecimentos de prestação de serviços de higiene pessoal, tais como 

cabeleireiros e barbeiros, desde que observadas, obrigatoriamente, no mínimo, as medidas 

estabelecidas  

I - ser realizado com equipes reduzidas; 
II – restringir o número de clientes simultâneos, observando-se sempre o distanciamento interpessoal 
mínimo de 2 (dois) metros; 
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III – não exceder, a lotação nas salas de espera ou de recepção, a 30% (trinta por cento) da capacidade 
máxima prevista no alvará de funcionamento ou de proteção de prevenção contra incêndio, como 
forma de evitar a aglomeração de pessoas; 
IV - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início 
das atividades, as superfícies de toque (mesas, equipamentos, etc.), preferencialmente com 
álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado; 

V - 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, os 
forro e o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado; 

VI - 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 dos funcionários do local; 

VII - 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; 

VIII - manter disponível "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de 
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não 
reciclado; 

IX - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre 
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo Coronavírus); 

Parágrafo único. O distanciamento interpessoal mínimo de dois metros de que trata este artigo 
pode ser reduzido para o mínimo de um metro no caso de utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPIs - adequados para evitar contaminação e transmissão do COVID-19 
(novo Coronavírus). 

 
Art.4º- Autorizo a abertura dos estabelecimentos comerciais que vendam chocolates  alem dos 
mercados,  desde que, observadas, obrigatoriamente, no mínimo, as medidas estabelecidas:  
 
I - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das 
atividades, as superfícies de toque (mesas, equipamentos, teclados, etc.), preferencialmente com 
álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado; 

II - 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, os 
forro e o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado; 

III - 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 dos funcionários do local; 

IV - 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; 

V - manter disponível "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de 
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não 
reciclado; 

VII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para 
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários; 

VIII - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas 
ou aglomeração de pessoas; 
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IX - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre 
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo Coronavírus); 

X - instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, 
sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada turno, da utilização de produtos assépticos 
durante o desempenho de suas tarefas, como álcool em gel setenta por cento, da manutenção da 
limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de relacionamento com o 
público no período de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo 
Coronavírus); 

Parágrafo único. O distanciamento interpessoal mínimo de dois metros de que trata este artigo 
pode ser reduzido para o mínimo de um metro no caso de utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPIs - adequados para evitar contaminação e transmissão do COVID-19 
(novo Coronavírus). 

Art. 5º - Não estão suspensas as atividades nos templos religiosos, desde que estes observem em 
seus cultos, missas ou reuniões, o percentual da área do local, sendo que se a área for pequena 
deve atender o distanciamento de dois metros quadrados para cada pessoa, além dos demais 
cuidados de higiene conforme segue, com limite de até 30 pessoas conforme segue: 

I - Deve ser realizada uma limpeza com água sanitária (uma medida de agua sanitária - não pode 
usar água sanitária com fabricação caseira- para 3 de água normal) e deve ser limpo todos 
bancos, corrimões, maçanetas, trinques, púlpito, degraus e o chão, além de colocar na entrada 
pano molhado com essa água para limparem os pés; 
II - Na entrada todos devem lavar bem as mãos ou passar álcool gel 70% ou álcool líquido; 
III – Todas as mulheres que tiverem cabelos cumpridos  devem prender os cabelos e não deixar 
cabelos esvoaçantes; 
IV - Nenhum cumprimento deve ser dado, abraços, aperto de mãos, nem orações com imposição 
de mãos, para que o Pastor ou obreiro no momento da oração possa respingar gotículas de saliva 
na pessoa;  
V - Banheiros devem ser evitados de usar e sempre as mãos devem ser bem lavadas após o uso 
e puxar a descarga com tampa do vaso fechada; 
VI - Janelas e portas devem ser abertas durante todo período de culto ou de outra atividade; 
VII – Avaliar sempre o tamanho do local;  
VIII – QUAL QUER PESSOA COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NÃO PODE PARTICIPAR. 
 
Art. 6º - 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. 7º – Fica alterada a redação do art. 3º do Decreto Municipal 2653/2020.  
 
Art. 8º – Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pela 
Prefeita Municipal. 
 
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor a partir na data de sua publicação. 

 
 Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 

09 de abril de 2020. 
 

Enfª FÁBIA RICHTER 
Prefeita Municipal 

Registre e publique-se 
 
Silvana Carvalho Moreira 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 


