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DECRETO nº 2662/2020. 
 

Institui o Sistema de Distanciamento 

Controlado para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 

Município de Cristal, reitera a Declaração de 

Estado de Calamidade Pública 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 o 

comitê de enfrentamento ao Coronavirus, 

 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020 do Governado do Estado do Rio 

Grande do Sul; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 55.241, de 10 de maio de 2020 do Governado 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 a necessidade de regulamentar as medidas adotadas em âmbito estadual pelo 

Governador do Rio Grande do Sul; 

 

 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - Institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento 
à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Cristal, reitera a 

Declaração de Estado de Calamidade Pública e dá outras providências. 

 

Art. 2º - O Distanciamento Controlado consiste em sistema que, por meio do uso de metodologias e 

tecnologias que permitam o constante monitoramento da evolução da epidemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) e das suas consequências sanitárias, sociais e econômicas, estabelece, com 

base em evidências científicas e em análise estratégica das informações, um conjunto de medidas 

destinadas a preveni-las e a enfrentá-las de modo gradual e proporcional, observando segmentações 

regionais do sistema de saúde e segmentações setorizadas das atividades econômicas, tendo por 

objetivo a preservação da vida e a promoção da saúde pública e da dignidade da pessoa humana, em 

equilíbrio com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e com a necessidade de se assegurar 

o desenvolvimento econômico e social da população gaúcha. 
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Art. 3º. São medidas sanitárias permanentes, de adoção obrigatória por todos, para fins de prevenção 
e de enfrentamento à epidemia de COVID-19, dentre outras: 

 

I – a observância do distanciamento social, restringindo a circulação, as visitas e as reuniões 

presenciais de qualquer tipo ao estritamente necessário; 

II – a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a realização 
de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou álcool em gel setenta 

por cento, bem como da higienização, com produtos adequados, dos instrumentos domésticos e de 

trabalho; 

III – a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço descartável ao 
tossir ou espirrar; 

IV - a observância do distanciamento interpessoal mínimo de dois metros, evitando-se a formação de 

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

como nas calçadas, portarias e entradas dos prédios e estabelecimentos, públicos ou privados 

 
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PERMANENTES NOS 

ESTABELECIMENTOS 

 
Art. 4º. São de cumprimento obrigatório, o estabelecimento destinado a utilização simultânea por 

várias pessoas, de natureza pública ou privada, comercial ou industrial, fechado ou aberto, com 

atendimento a público amplo ou restrito, devendo o responsável cumpri-las e, quando for o caso, 

exigir o seu cumprimento pelos empregados, clientes ou usuários, as seguintes medidas permanentes 

de prevenção à epidemia de COVID-19: 

 

I - determinar a utilização de máscara facial pelos empregados e exigir a sua utilização por clientes e 

usuários, para ingresso e permanência no interior do recinto; 

II - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das 

atividades, as superfícies de toque (mesas, equipamentos, cardápios, teclados, etc.), preferencialmente 

com álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado; 

III - 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 forros e 

o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado; 

IV - 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; 

V - 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; 

VI - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes, usuários e 
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não 

reciclado; 

VII – manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a evitar a 

contaminação cruzada; 

VIII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para reduzir 

fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários; 

IX – diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas no estabelecimento de forma a 
aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o 

distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros; 

X - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas ou 

aglomeração de pessoas; 

XI – manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre 

higienização e cuidados para a prevenção à COVID-19; 
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XII – 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 da COVID-19; 

XIII – afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das atividades 
em que haja contato com outros funcionários ou com o público todos os empregados que apresentem 

sintomas de contaminação pela COVID-19, assim bem como aqueles que tenham contato ou convívio 

direto com caso suspeito ou confirmado. 

 

Art. 5º. Os restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes poderão oferecer serviço de almoço aberto ao 

público, na modalidade prato feito, alaminuta ou marmita. 

 

Art. 6º. Buffet está proibido, porém a venda do alimento a quilo para o consumidor está liberada em 

conformidade com as orientações da vigilância sanitária. 

 

Art. 7º. Os bares na zona urbana e rural, que não tem comércio de alimentos devem permanecer 
fechados. 

 
Art. 8º. As casas noturnas e Pubs devem permanecer fechados. 

 

Art. 9º. As atividades nos templos religiosos, desde que estes observem em seus cultos, missas ou 

reuniões, o percentual de 25% 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. 
 

Art. 10. As atividades esportivas como oficina de futebol e centro esportivo, podem funcionar desde 

que estes observem o percentual de 25% da área do local, sendo que se a área for pequena deve 

atender o distanciamento de dois metros quadrados para cada pessoa e sem receber jogadores de fora 

do município, além dos demais cuidados de higiene conforme segue. 

 

DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PERMANENTES NO TRANSPORTE 

 

Art. 11. São de cumprimento obrigatório, por todos os operadores do sistema de mobilidade, do 

transporte coletivo, bem como por todos os responsáveis por veículos individual, público e privado, 

de passageiros, quando permitido o seu funcionamento, devendo o responsável cumpri- las e, quando 

for o caso, exigir o seu cumprimento pelos empregados, clientes ou usuários, as seguintes medidas 

permanentes de prevenção à epidemia de COVID-19: 

 

I - observar a obrigatoriedade, para ingresso e permanência nos veículos, do uso de máscaras de 

proteção facial por qualquer pessoa, em especial pelos passageiros, motoristas, cobradores e 

quaisquer outros empregados ou usuários; 

II - realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos que impeçam a 

propagação do vírus como álcool líquido setenta por cento, solução de água sanitária, quaternário de 

amônio, biguanida ou glucoprotamina; 

III - realizar limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, como 

bancos, balaústres, pega-mão, corrimão e apoios em geral, com álcool líquido setenta por cento a 

cada viagem no transporte individual e, no mínimo, a cada turno no transporte coletivo; 

IV - realizar limpeza rápida com álcool líquido setenta por cento dos equipamentos de pagamento 

eletrônico (máquinas de cartão de crédito e débito), após cada utilização; 

V - disponibilizar, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na saída 

dos veículos, de álcool em gel setenta por cento; 
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VI – manter, durante a circulação, as janelas e alçapões de teto abertos para manter o ambiente 

arejado, sempre que possível; 

VII – manter higienizado o sistema de ar-condicionado; 
VIII – manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre 

higienização e cuidados para a prevenção à COVID-19; 

IX - utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da tabela horária, veículos 

que possuam janelas passíveis de abertura (janelas não lacradas), utilizando os demais veículos 

apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da programação de viagens; 

X – instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, sobretudo 

da lavagem das mãos ao fim de cada viagem realizada, da utilização de produtos assépticos durante a 

viagem, como álcool em gel setenta por cento, da manutenção da limpeza dos veículos, bem como do 

modo correto de relacionamento com os usuários no período de emergência de saúde pública 

decorrente da COVID-19; 

XI – afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das atividades em 
que haja contato com outros funcionários ou com o público todos os empregados que apresentem 

sintomas de contaminação pela COVID-19, assim bem como aqueles que tenham contato ou convívio 

direto com caso suspeito ou confirmado; 

XII - observar as regras, em especial a determinação de lotação máxima, definidas nos Protocolos das 
medidas sanitárias segmentadas, aplicáveis à respectiva Região. 

 

Art. 12. O transporte intramunicipal será com limite máximo de 75% da capacidade de passageiros, 

conforme segue: 

 

I - na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, linha mais antiga (serrinha/cristal/estrada grande); 

II - na quarta-feira, linha cordeiro. 

 

DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL 

 

Art. 13. Fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção facial sempre que se estiver em 

recinto coletivo, compreendido como local destinado a permanente utilização simultânea por várias 

pessoas, fechado ou aberto, privado ou público, bem como nas suas áreas de circulação, nas vias 

públicas e nos meios de transporte. 

 

DO ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA GRUPOS DE RISCO 

 

Art. 14. Os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários ou setores exclusivos para atender os 

clientes com idade igual ou superior a sessenta anos e aqueles de grupos de risco, conforme 

autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus). 

 

DA SUSPENSÃO DE EVENTOS E VIAGENS 

 

Art. 15. Ficam suspensas as atividades presenciais de capacitação, de treinamento ou de eventos 

coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta que 

impliquem a aglomeração de pessoas, bem como a participação de servidores e empregados públicos 

em eventos ou em viagens interestaduais. 
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DAS REUNIÕES 

 

Art. 16. As reuniões de trabalho, sessões de conselhos e outras atividades que envolvam 

aglomerações de pessoas deverão ser realizadas, na medida do possível, sem presença física, 

mediante o uso por meio de tecnologias que permitam a sua realização à distância. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17. Reitera a redação do art.20 do Decreto 2651/2020, de que as aulas presenciais ficam 

suspensas, até que sobrevenha regramento específico. 
 

Art. 18. Será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período 

de ausência decorrente das medidas de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020.  

 

I – com idade igual ou superior a 60 anos; 

II – gestantes; 

III – portadores de doenças cardíacas, pulmonares ou diabetes. 

 
Art. 19. Determina a intensificação da Fiscalização Tributária, Fiscalização Ambiental em conjunto 

com a Vigilância Sanitária. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20. 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. 21. Ratifica que 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 

agravantes; 

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. 

 

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. 22. Fica alterada a redação do art. 14 do Decreto Municipal 2651/2020. (Transporte) 

 

Art. 23. Fica alterada a redação do art. 9º do Decreto Municipal 2657/2020. (Buffet) 
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Art. 24. Fica alterada a redação do art. 2º do Decreto Municipal 2658/2020. (Cultos) 

 

Art. 25. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pela   

Prefeita Municipal. 

 

Art. 26. Este Decreto entrará em vigor a partir na data de sua publicação. 

 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 

14 de maio de 2020. 

 

Enfª FÁBIA RICHTER 

Prefeita Municipal 

 

Registre e publique-se 

Silvana Carvalho Moreira 

Secretária Municipal de Administração e 

Recursos Humanos
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