
 
 
 
 
 

DECRETO N.º 029/2020, de 01 de abril de 2020. 
 
 

DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA 
PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO 
CONTÁGIO PELO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) 
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA 
DO SUL - RS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Luiz Felipe Brenner Machado, Prefeito de Santa Margarida do Sul, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 45, da Lei Orgânica Municipal,  
 
CONSIDERANDO os avanços mundiais da pandemia do COVID-19 e dos recentes 

protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela 
Secretaria Estadual de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Lei Federal n.º 13.979/2020; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020, do 

Ministério da Saúde; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 55.128, de 19 de março de 2020, do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 55.154, de 1º de abril de 2020, do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul; 
 
 
CONSIDERNADO a necessidade imediata de adotar medidas que visem a 

contenção da propagação do vírus, como autorizado no artigo 3º da Lei Federal n.º 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020; 

 
CONSIDERANDO que é responsabilidade do Município de Santa Margarida do Sul 

resguardar a saúde de sua população, e daqueles que acessam os serviços disponibilizados no 
Município, buscando, assim, evitar a propagação do vírus; 

 
CONSIDERANDO a mudança no cenário nacional após o reconhecimento da 

pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 
 
CONSIDERANDO as disposições já expedidas no Decreto Municipal n.º 023, de 16 

de março de 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETA: 
 

 Art. 1º.  Fica decretada situação de calamidade pública no âmbito do Município de Santa 
Margarida do Sul, para fins de enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus).  

           Art. 2º. Ficam integralmente recepcionados os Decretos Estaduais n.º 55.128, de 19 de 
março de 2020 e n.º 55.154, de 1º de abril de 2020, sendo que os mesmos serão de 
cumprimento obrigatório na área de competência do Município, no que couber. 

 Art. 3º. Diante da calamidade pública estadual reconhecida pelo Decreto Estadual n.º 
55.128/2020 e reiterada pelo Decreto n.º 55.154/2020, fica autorizada a dispensa de licitação 
para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde e afins, destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus de que 
trata este Decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal n.º 13.379/2020. 

 Parágrafo único: Fica autorizada a compra e distribuição de cestas básicas para 
atendimento das necessidades alimentares das famílias de alunos das redes municipal e 
estadual de ensino. Fica autorizado, ainda, que poderão receber a ajuda de reforço alimentar 
aquelas famílias comprovadamente necessitadas, já cadastradas na Secretaria de Assistência 
Social para percepção de benefício alimentar eventual, mediante realização de estudo social.   

 Art. 4º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto 
seguirá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal. 

 Art. 5º. Para fins de enfrentamento da calamidade pública são adotadas, de imediato, 
sem prejuízo de outras que vierem a ser propostas, as seguintes medidas: 

I - suspensão e/ou cancelamento dos eventos culturais promovidos e apoiados pelo Município; 

II - suspensão das atividades e eventos esportivos de responsabilidade do Município; 

III - determinação de que nas atividades e serviços essenciais prestados em locais fechados seja 
observado o atendimento de uma pessoa por vez, evitando-se a aglomeração e mantendo-se 
portas e janelas abertas; 

IV - proibição de eventos e de reuniões de qualquer natureza: esportiva, artística, cultural, 
política, científica, comercial e religiosa, bem como a realização de excursões e cursos 
presenciais. 

V - ficam proibidos os produtores, fornecedores e comerciantes de praticarem a elevação 
excessiva do preço ou exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva em 
decorrência da epidemia causada pelo COVID-19, respeitando as seguintes determinações:  

a) os fornecedores e comerciantes devem estabelecer limites quantitativos para aquisição de 
produtos e serviços considerados essenciais a saúde, à higiene e à alimentação, sempre que 
necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos; 

b) os estabelecimentos comerciais devem fixar horários ou setores exclusivos para atender os 
clientes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade e aqueles do grupo de risco, 
conforme auto declaração, evitando ao máximo a exposição ao COVID-19. 

VI - determinação aos restaurantes, bares e lanchonetes que adotem, no mínimo, as seguintes 
medidas cumulativas: 

 

 

 



 

 

 

 

a) higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das 
atividades, as superfícies de toque (cardápios, mesas e bancadas), preferencialmente com 
álcool em gel 70% ou outro produto adequado; 

b) 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, paredes, forro e 
banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado. 

c) manter à disposição, na entrada do estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool em gel 
70%, para a utilização dos clientes e funcionários do local. 

d) dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com "buffet". 

e) manter locais de circulação e áreas comuns com sistemas de ar condicionados limpos (filtros 
e dutos).  

f) manter obrigatoriamente pelo menos uma janela externa aberta, para facilitar a circulação e 
renovação do ar; 

g) manter disponível kit de higiene de mãos completo, dentro dos sanitários de clientes e 
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado. 

h) manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a evitar a 
contaminação cruzada. 

i) diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas, 
diminuindo o número de pessoas no local e buscando guardar a distância mínima recomendada 
de dois metros lineares entre os consumidores. 

j) fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a 
aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando mesa. 

VII - determinar a adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da utilização 
de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel 70% e da observância da 
etiqueta respiratória e a manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho. 

VIII - obrigatoriedade da disponibilização de álcool gel 70% em locais acessíveis e visíveis ao 
público, em todas as instituições e estabelecimentos privados. 

            Art. 6º. Convocação de todos os servidores públicos municipais, os profissionais da 
saúde e os demais servidores públicos ou empregados da administração pública municipal, bem 
como os prestadores de serviços de saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais 
de atendimento à população, para o cumprimento da jornada de trabalho, com vistas ao pronto 
atendimento da população e suprimento de demandas que possam surgir diante da situação 
atípica vivenciada no cenário estadual. 

           Art. 7º. Como forma de subsídio ao funcionalismo público municipal, fica autorizado o 
pagamento antecipado da primeira parcela da gratificação natalina, prevista no artigo 84 e 
seguintes da Lei Municipal n.º 956/2019 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos. 

             

 

 

 

 



 

 

 

            

 

 

          Art. 8º. Fica determinada a fiscalização pelos órgãos municipais responsáveis, acerca do 
cumprimento das proibições e das determinações de que tratam este Decreto, podendo exercer 
o poder de polícia, assim conferido. 

           Art. 9º. As medidas previstas neste Decreto terão validade por tempo indeterminado, 
ficando suas condições sujeitas a avaliação diária, bem como ao atendimento das 
determinações estaduais;. 

          Art. 10.  Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão 
definidos pelo Prefeito Municipal.  

          Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade por prazo 
indeterminado, até segunda ordem. 

 

Santa Margarida do Sul, 01 de abril de 2020. 

 
 

Luiz Felipe Brenner Machado 
                                                                                                       Prefeito Municipal  

 
 
 

Registre-se e publique-se.  
 
            
 
              Luciana Barbosa Souto Dias 
Secretária Municipal de Administração e Fazenda 

 


