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DECRETO nº 1.377/2021 

DECRETO Nº 1377, DE 01 DE JUNHO DE 2021. 
 

 
“Dispõe sobre medidas excepcionais para enfrentamento e 

controle da pandemia do coronavírus (COVID-19) no período 

de 01 a 14 de junho de 2021, e dá outras providências”. 

 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE IPÊ, RS, no uso das atribuições que lhe confere o 

cargo;  

CONSIDERANDO o aumento de casos de contaminação pelo coronavírus no 

Município de Ipê – RS; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequações, ajustes e melhoria contínua no 

processo de enfrentamento e combate à pandemia, conforme estabelecido pelo sistema de 

gestão compartilhada adotada pelo Estado em conjunto com as regionais Covid e os Municípios 

vinculados; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021, que institui 

o Sistema de Monitoramento para “3As”(Sistema de Avisos, Alertas e Ações) para fins de 

monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul; 

CONSIDERANDO, as alterações no modelo estabelecido pelo Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, que impõe adequação às normas municipais; 

CONSIDERANDO a reunião do Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus do 

Município de Ipê realizada em 31 de maio de 2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º.  O presente Decreto dispõe sobre medidas excepcionais para o 

enfrentamento e controle da pandemia do Coronavírus (Covid-19) no período de 01 a 14 de  

junho de 2021, estabelecendo regramento específico às atividades que menciona, observados 

os protocolos gerais e específicos das atividades contidas no Decreto Estadual nº 55.882, de 

15 de maio de 2021 e Decreto Municipal n° 1.376 de 18 de maio de 2021. 

Art. 2º. Fica estabelecido regramento específico aos seguintes estabelecimentos, 

observados os protocolos obrigatórios gerais e específicos das atividades, em conformidade 

com o Sistema de Avisos, Alertas e Ações para fins de monitoramento, prevenção e 

enfrentamento à pandemia ocasionada pela COVID-19, do Governo do Estado: 
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I - Comércio atacadista e varejista, especialmente de alimentos, tais como 

supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, fruteiras, padarias e congêneres, 

poderão prestar atendimentos com acesso individual de pessoas ao interior do ambiente,  

devendo estabelecer sistema de controle de acesso com distribuição de senhas ou outro 

mecanismo similar, respeitando o teto de ocupação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com 

máscara, para 8m² de área útil de circulação; 

II – Restaurantes poderão permitir a entrada de clientes entre as 5h e as 22h, 

podendo os mesmos permanecerem até as 23h, com ocupação de 40% da capacidade, 

distanciamento mínimo de 2m entre mesas, restringindo e interditando o uso das mesas que 

não forem utilizadas; 

III - Estabelecimentos autorizados a funcionar devem impedir a formação de filas, 

com subsequente aglomeração de pessoas em suas dependências ou no seu entorno, devendo 

estabelecer sistema de controle do acesso com distribuição de senhas ou outro mecanismo 

similar; em caso de serviço de Buffet, o estabelecimento deve dispor de protetor salivar e um 

funcionário para que sirva os alimentos aos clientes, sendo vedado o autosserviço; vedada a 

permanência de clientes em pé durante o consumo de alimentos ou bebidas;  

IV - Estabelecimentos cuja a atividade principal no alvará de Vigilância Sanitária 

seja de bares, lanchonetes, sorveterias e similares poderão permitir a entrada de clientes entre 

as 5h e as 19h, com ocupação de 40% da capacidade, distanciamento mínimo de 2m entre 

mesas, restringindo e interditando o uso das mesas que não forem utilizadas; devem impedir a 

formação de filas, com subsequente aglomeração de pessoas em suas dependências ou no 

seu entorno, devendo estabelecer sistema de controle do acesso com distribuição de senhas 

ou outro mecanismo similar; Vedada a permanência de clientes em pé durante o consumo de 

alimentos ou bebidas; Ficam proibidas atividades de laser, especialmente, jogos de cartas, 

dominó, bilhar, etc..., sendo exclusivo o atendimento para consumo de alimentos e bebidas; 

V - Proibido consumo de alimentos e/ou bebidas nas áreas internas e externas de 

lojas de conveniência, assim como qualquer aglomeração de pessoas nas áreas localizadas no 

entorno de postos de combustíveis, sendo responsabilidade dos estabelecimentos referidos, 

evitarem tal prática, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. O atendimento das lojas de 

conveniência fica permitido no sistema pegue/leve, entre as 5h e às 22h; 

VI - Fica limitado o acesso de pessoas a velórios e afins, em caso de falecimento 

por outra enfermidade que não COVID-19, devendo ser respeitando o teto de ocupação de 1 

pessoa, com máscara, para cada 6m² de área útil; 

VII - Salões de beleza, barbearias, manicures, serviços afins e demais prestadores 

de serviço poderão exercer suas atividades, desde que de forma individual, mediante 

agendamento de horário e sem clientes em sala de espera; 

VIII - Eventos de qualquer natureza, em área aberta ou fechada, pública ou privada, 

estão proibidos durante a vigência do decreto, assim como reuniões presenciais e atividades 
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esportivas coletivas de lazer em quadras de esporte, canchas de laço, campos de futebol, 

salões comunitários e parques de diversão, sendo permitida atividade esportiva individual; 

IX - Fica proibida a permanência, aglomeração de pessoas e consumo de bebidas 

alcoólicas em praças, parques e no longo de vias públicas. 

Art. 3º.  A infração às disposições neste Decreto observará o disposto, no que 

couber, na Lei Municipal nº 817, de 24/07/2002 - Código Municipal de Posturas  

Art. 4º. O cumprimento do disposto neste Decreto ficará a cargo da fiscalização 

conjunta do Setor de Fiscalização Municipal podendo solicitar o auxílio da Brigada Militar. 

Art. 5º Demais atividades e serviços não citados neste decreto deverão seguir os 

protocolos gerais obrigatórios e variáveis estabelecidos pelo Sistema 3As instituídos através do 

Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021. 

Art. 6º As disposições do presente Decreto poderão ser revisadas a qualquer tempo, 

de acordo com a situação epidemiológica do município, ouvindo o Comitê Municipal de Atenção 

ao Coronavírus do município de Ipê. 

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação; 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 01 de junho de 2021. 

 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
 
 
 
 
 
FABIANO FARINÉA 
Sec. Mun. de Administração, Planejamento e Habitação.  

 

 


