
 
P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L    D E    C R I S T A L / RS 

 

 

DECRETO Nº 2647, 16 DE MARÇO DE 2020.  

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

 

ENFª. FÁBIA RICHTER, Prefeita Municipal de Cristal, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município,  

 

CONSIDERANDO as questões locais e a peculiaridade do município de ser atravessado pela 
BR 116 e ter grande fluxo de pessoas nos paradouros e no pedágio;  

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os recentes 
protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela 
Secretaria Estadual de Saúde;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde;  

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção da 
propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO a responsabilidade da Administração Municipal em resguardar a saúde de 
toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados no Município,  

CONSIDERANDO o compromisso da Administração Municipal em evitar e não contribuir com 
qualquer forma para propagação da infecção e transmissão local da doença;  

CONSIDERANDO as dinâmicas do avanço da epidemia no país e no mundo, bem como a 
situação singular do Estado, cujo período de inverno acentua a probabilidade de contágio, e 
as mudanças no quadro nas últimas 24hrs após o reconhecimento da pandemia pela 
Organização Mundial de Saúde 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica Criado o Comitê Municipal de Atenção e Contingência ao Coronavírus, e este se 
reunirá diariamente, emitindo boletins com informações formais do município.    
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Art. 2º Ficam suspensas, por prazo de 15 dias, podendo ser prorrogáveis por nova norma 
municipal, as seguintes atividades: 

I – Aulas nas escolas municipais, ensino infantil ou fundamental.  

II – Transporte Escolar de todo território municipal (Estado, Camaquã e Pelotas), a partir do 
dia 17 de março de 2020. 

III – Eventos com aglomeração de com mais de 50 pessoas a serem realizados em seu âmbito 
territorial do município. 

IV – Atividades de Educação em Saúde principalmente com idosos. 

V – Pesagem referente ao Programa Bolsa Família.  

IV – Participação de servidores em eventos ou em viagens interestaduais. 

Parágrafo único. Eventuais exceções à regra de que trata este artigo deverão ser avaliadas 
pelo Comitê Municipal de Atenção e Contingência ao Coronavírus e Secretaria Municipal de 
Saúde e autorizadas pela Prefeita Municipal.  

Art. 3º Fica determinada a instalação de dispenser de álcool em gel à 70%, em locais acessíveis 
e visíveis ao público, em todas as Secretarias Municipais.  

Art. 4º Todo o órgão público municipal deverá afixar mensagem sobre os cuidados de 
prevenção sobre o Coronavírus.  

Art. 5º Determina-se adoção de medidas de contenção da transmissão viral, além de medidas 
extraordinárias de intensificação na higienização, em estabelecimentos comerciais e de 
grande fluxo de pessoas, como Bancos, Correio, Supermercados, Paradouros, Pedágios, Hotéis, 
Rodoviária e Postos de Combustíveis. 

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. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos 
pela Prefeita Municipal.  

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 
16 de março de 2020. 

 
 

ENFª FÁBIA RICHTER, 
Prefeita Municipal   

 
 
Registre-se e publique-se, 
 
SILVANA CARVALHO MOREIRA  
Secretária Municipal SMARH 


