
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

  Secretaria Municipal de Administração 

DECRETO    Nº.     9.017,     DE     27    DE    MARÇO     2020.
ALTERA O  DECRETO  N°  9013  DE  20/03/2020
QUE DECRETA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
PÚBLICA  EM  TODO  O  TERRITÓRIO  DO
MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO,
EM  RAZÃO  DA  NECESSIDADE  DE
PREVENÇÃO  E  DE  ENFRENTAMENTO  À
PANDEMIA  CAUSADA  PELO  NOVO
CORONAVÍRUS  (COVID-19)  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no uso de suas atribuições legais,
em cumprimento ao disposto no  art. 10 , inciso I, art. 102, Inciso IV, XIX, da Lei Orgânica
do Município, e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal 12.608/2012;

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

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada
pela Organização Mundial  de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Nacional no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério
da  Saúde,  que  regulamenta  e  operacionaliza  a  Lei  no  13.797/2020,  estabelecendo
medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO que o Governo Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto no
55.115, de 13 de março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção
ao contágio do vírus, no âmbito estadual;

CONSIDERANDO  que  a  União  e  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  publicou  o
decretaram estado de calamidade pública em todo o território do Rio Grande do sul;
CONSIDERANDO  o  estado  de  emergência  publicado  pelo  Decreto  Municipal  nº
9.010.de 17/03/2002;  

CONSIDERANDO que o município apresenta 9.360 idosos, o que representa 11,35%
da população santanense (IBGE/2010) e, portanto, população de risco; 
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CONSIDERANDO  que  o  Município  faz  fronteira  “seca”  com  a  cidade  de  Rivera
(ROU), sem condições de controle e fiscalização quanto aos estrangeiros que entram e
saem do seu território;

CONSIDERANDO  a  Portaria  132,  de  22/03/2020,  que  dispõe  sobre  a  restrição
excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros provenientes da República
Oriental do Uruguai. 

CONSIDERANDO  a  insuficiência  de  condições  estruturais,  físicas,  de  materiais  e
insumos para atender uma possível demanda decorrente da pandemia provocada pelo
novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que os danos e prejuízos causados pela pandemia do Novo Corona-
vírus não são superáveis e suportáveis pelo governo local e o restabelecimento da situa-
ção de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das três esferas de go-
verno e de toda a sociedade mundial, face a necessidade de isolamento da população
para conter a propagação e contágio pelo novo Coronavírus.

D E C R E T A:

Art. 1º- Altera o Decreto n° 9.013 DE 20/03/2020, que declara Estado de
Calamidade Pública Municipal em todo o território do Município de Sant’ Ana do Li-
vramento, para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-
19 (novo Coronavírus). 

§1º-  Prorroga o  estado de calamidade pública  em todo o território  do
Município de Sant’Ana do Livramento para fins de prevenção e de enfrentamento à
pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) até 31 de dezembro de 2020.

§2º- O  prazo  previsto  neste  artigo  poderá  ser  prorrogado,  enquanto
perdurar o estado de calamidade pública.

§3º- As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar
todas  as  medidas  e  as  providências  necessárias  para  fins  de  prevenção  e  de
enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-A9 (novo Coronavírus), observando
ao disposto neste Decreto.

Art. 2º-  Altera o artigo 2º do Decreto 9.013 de 20/03/2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Ficam determinadas, pelo prazo de 07 (sete) dias, no território
do município de Sant’ Ana do Livramento, as seguintes medidas:

I – a proibição de: 
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a) circulação de transporte coletivo de turistas, como ônibus, vans,
micro-ônibus  e  assemelhados,  inclusive  a  realização  de  excursões  para  fora  do
município; 

b)  realização  de  eventos  e  de  reuniões  de  qualquer  natureza,  de
caráter público ou privado de cursos presenciais, missas,  cultos e templos religiosos,
exceto os realizados de forma “on line”, à distância  ou “vídeo conferência”;

c)  A abertura ao público de quaisquer estabelecimento comerciais e
serviços privados não essenciais, como academias, espaços de “lan house” e “cibers
café”, bares, cafés, lanchonetes, sorveterias, plantões de bebidas, feiras públicas de
qualquer natureza, exposições, congressos, seminários, galerias de lojas, comércio em
geral;

d)  atividades  em  casas  noturnas,  pub’s,  bares  noturnos,  boates  e
similares;

e) funcionamento  de  brinquedotecas,  espaços  kid’s,  playgounds  e
espaço de jogos.

f) atividades  em  estabelecimentos  culturais,  como  bibliotecas  e
museus;

g) atividades em centros de treinamentos, clubes sociais e clubes de
serviços;

h) quaisquer  eventos  em  locais  abertos  ou  fechados,  em  espaços
públicos ou privados, independente de suas características, condição ambiental, tipo
de  público,  duração,  tipo  e  modalidade,  tais  como  aniversários,  casamentos,
formaturas, confraternizações entre amigos ou qualquer tipo de encontro;  

i) expedição e novos alvarás de autorização para eventos;
j)  atividades presenciais de ensino, da rede pública e privada, desde

a educação infantil até o ensino superior, atividades presenciais em escolas, institutos
de ensino, tais como cursos de idioma, esporte, arte, artes marciais, culinária e outros
similares;

k) atividades  e  funcionamento  do  Centro  Popular  de  Compras
(camelôs); 

l) atividades nos Centros de Formação de Condutores;
m) atividades  de  atendimento  externo  na  rede  bancária  e

cooperativas de crédito.”

Art. 3º-  Altera o artigo 3º do Decreto 9.013 de 20/03/2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Consideram-se serviços públicos e privados essenciais:
I – Tratamento, abastecimento e distribuição de água;
II-  Geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,  gás  e

combustíveis;
III- Assistência Médica,  Hospitalar,  Laboratórios e demais serviços de

saúde;
IV- Clínicas Veterinárias de Urgência;
V- Unidades de saúde;
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VI-  Distribuição  e  comercialização  de  medicamentos,  água  e  gêneros
alimentícios, tais como farmácias, supermercados, mercados, mercearias, açougues e
padarias.

VII- Serviços funerários e serviços em salas velatórias com no máximo 10
(dez) pessoas;

VIII- Captação e serviços de esgoto, coleta e transporte de lixo;
IX- Telecomunicações, provedores de internet;
X- Processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XI- Segurança Privada; 
XII- Limpeza da cidade;
XIII-   Conservação  e  recuperação  de  pontes  e  estradas  rurais  para

escoamento da produção; 
XIV – Atividades relacionadas a iluminação pública;
XV- Imprensa;
XVI – Transporte Público Coletivo;   
XVII – Serviço de Trânsito;
XVIII – Serviços de Saúde;
XIX  –  Serviços  de  Acolhimento  Institucional,  Benefício  Eventual  da

Política de Assistência Social e Programa Bolsa Família;
XX – Conselho Tutelar;
XXI – Defesa Civil do Município;
XXII– Sistema de Inspeção Sanitária (SIM);
XXIII – Unidades Lotéricas e correspondentes bancários, desde que os

caixas permaneçam intercalados,  com atendimento de uma pessoa por vez e sejam
obedecidas as orientações de higiene e uso de equipamentos de segurança, tais como
luvas, máscaras, álcool gel 70% (setenta por cento);

a) os estabelecimentos deverão manter a limpeza periódica das máquinas
de  cartão,  colocar  um  funcionário  na  porta  para  o  controle  e  higienização  dos
usuários com distribuição de álcool gel 70%, um funcionário para a organização de
filas, se houverem, a fim de evitar aglomeração e manter a distância de, no mínimo, 01
(um) metro entre uma pessoa e outra.

XXIV – Distribuição e comercialização de produtos para a manutenção,
reparo, conserto e higienização de veículos; conserto de pneumáticos, de máquinas
agrícolas, elevadores, refrigeração, embalagens e outros equipamentos pertinentes  ao
atendimento  dos  serviços  essenciais  constantes  neste  Decreto;  à  produção,
industrialização e transporte de alimentos, água, medicamentos e produtos de higiene. 

XXV  –  O  serviço  de  “delivery”  para  a  distribuição  de  gêneros
alimentícios,  incluídos  os  confeccionados  manualmente,  desde  que  obedecidas  as
orientações  de  higiene  e  uso  de  equipamentos  de  segurança,  tais  como  luvas,
máscaras, avental, álcool gel ou líquido 70% (setenta por cento), com a presença de 02
(dois) funcionários para a cozinha e 01 (um) para a entrega.

XXVI–  O  serviço  de  “motoboy”  e  “delivery”  para  a  entrega  de
medicamentos, produtos de higiene, limpeza, gêneros alimentícios e demais produtos e
serviços considerados essenciais por este Decreto. 

XXVII - Agropecuárias que comercializam produtos destinados à animais,
atendimento de Pet e animais em cativeiro. 
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XXVIII  –  Locais  de  abate,  desde  que  com 02  (dois)  funcionários  por
turno, obedecidos os regramentos sanitários a eles estabelecidos, incluindo a forma de
entrega em locais de comercialização e distribuição.

XXIX  –   Serviços  de  hotelaria  e  hospedagem,  desde  que  atenda  no
máximo 30% (trinta por cento) de sua capacidade de lotação, para atendimento de
profissionais  e  pessoas  necessárias  á  logística  e  execução  dos  serviços  essenciais
constantes neste decreto, obedecidas as seguintes determinações:

a) preenchimento completo da ficha cadastral dos hóspedes, identificando
qual foi seu último destino;

b) equipar os funcionários com EPIs como máscaras,  luvas, aventais,
com disponibilidade de álcool gel;

c) colocar suporte com álcool gel na frente ou na lateral da porta de cada
elevador, no seu primeiro acesso;

d) efetuar a trocar da roupa de cama diariamente, inclusive de coberto-
res, colchas, edredons e similares;

e) higienizar os elevadores e corrimãos, com muita frequência;
f) colocar álcool gel na entrada da recepção, no balcão de atendimento,

na entrada do restaurante e nos bufes;
g) fazer a desinfecção dos quartos, em todo o ambiente, móveis e utensí-

lios.
XXX  –  Restaurantes,  pizzarias  e  similares  em  sistema  de  televenda,

telentrega, através de “delivery” ou “motoboy”;
XXXI  –  Construção  Civil,  com revezamento  de  trabalhadores,  uso  de

EPIs e prevenção sanitária;
XXXII – Ferragens, elétricas e serviços de lavagem de veículos.

§1º-  Os estabelecimentos comerciais e serviços autorizados a funcionar
por este Decreto deverão atender as orientações de higiene e uso de equipamentos de
segurança para os  funcionários,  tais  como luvas,  máscaras,  avental,  álcool  gel  ou
líquido 70% (setenta por cento) e:

a)  realizar o atendimento por televenda, telentrega e distribuição por
“delivery” ou “motoboy”, permanecendo fechados para o atendimento ao público;

b) manter em seus estabelecimentos a capacidade de 50% (cinquenta
por centos) dos funcionários, preferencialmente em sistema de revezamento semanal,
tendo em vista a necessidade de manter o isolamento social e observar o aparecimento
ou não de sintomas do COVID-19.

c) Determinar que os funcionários e trabalhadores que possuem mais
de 60 (sessenta) anos, permaneçam em isolamento social. 

§2º-  O Poder Executivo Municipal poderá, a qualquer tempo, considerar
outros serviços públicos ou privados como essenciais.”

Art.  4º- Fica  incluído  o  inciso  X  no  Art.  4º  do  Decreto  9.013  de
20/03/2020, com a seguinte redação: 
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“X  -  O  serviço  de  transporte  de  passageiro  realizado  através  de
“Mototáxi”  poderá  funcionar,  desde  que  obedecidos  os  seguintes  critérios  e
determinações:
a) cada ponto de “Mototáxi” poderá funcionar somente nos pontos já existentes no
Município e com a adoção de sistema de rodízio com 50% de sua capacidade para
evitar aglomerações;
b)  os  trabalhadores  que  exercem  as  atividades  utilizar  equipamentos  de  proteção
individual, com capas e luvas, além dos equipamentos já exigidos para o trânsito;
c)  os  trabalhadores  que  exercem  as  atividades  de  “Mototáxi”  estão  proibidos  de
fornecer capacete aos usuários, devendo estes, utilizar capacete de sua propriedade. O
trabalhador deverá recusar a corrida, caso o usuário não tenha seu próprio capacete;
d) em cada ponto de “Mototáxi”,  deverá ter disponível álcool gel 70 por cento para
higienização e cada trabalhador deverá oferecer álcool gel 70 por cento aos clientes,
ao iniciar uma corrida”

Art. 5º- Altera o inciso I, do Art. 5° do Decreto 9.013 de 20/03/2020, que
passa a ter a seguinte redação:

 “I  –  os  concessionários  e  permissionários  do  serviço  de  transporte
público coletivo deverão manter o serviço de atendimento à comunidade, diariamente,
de segunda à sábado, em todas as linhas e itinerários, nos seguintes horários: das
5h20 às 9h; das 11h30 às 14h30; das 18h às 20h30; às 22h30 com saída do Terminal
Central”

Art. 6º- Altera o inciso II, do Art. 6° do Decreto 9.013 de 20/03/2020, que
passa a ter a seguinte redação:

 “II - os supermercados e mercados deverão somente autorizar a entrada
de grupos, conforme a capacidade de cada estabelecimento, devidamente ajustado com
a Defesa Civil do Município”. 

Art.  7°  - Fica  incluído  o  inciso  IV do  Art.  12  do  Decreto  9.013  de
20/03/2020, que passa a ter a seguinte redação:

 “IV - Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de
Referência  Especializada  de  Assistência  Social  (CREAS),  entro  de  Referência  da
Mulher (CRM) e Centro do Idoso Feliz Idade, terão suas atividades coletivas suspensas
e o atendimento ao público restringido.

a) Os atendimentos individuais serão realizados,  preferencialmente,
por  meio  eletrônico,  ou  telefone,  quando  couber,  podendo,  excepcionalmente,  se
realizar através de agendamento individual, mediante prévia análise da necessidade
pelas equipes de referência respectivas.

b) As  famílias  que  acessarem  a  assistência  social  deverão  ser
avaliados  pela  equipe  técnica de referência  ou,  na ausência desta,  no mínimo por
técnicos de nível superior, que poderá realizar o atendimento de forma eletrônica,  por
telefone ou por agendamento.

c) Mediante  avaliação  realizada  na  forma  da  letra  “b”,   serão
atendidos, por meio da concessão de benefícios eventuais (cestas básicas), os usuários
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e famílias que apresentarem riscos, perdas ou danos decorrentes de falta de condições
de suprir a manutenção cotidiana, em especial alimentação.

d) A  concessão  dos  benefícios  previstos  na  letra  “c”  será  feita,
preferencialmente,  por  meio  de  entregas  domiciliares,  pela  equipe  de  técnicos  da
Secretaria  de  Assistência  e  Inclusão  Social,  sendo  vedada  a  presença  de  agentes
políticos de qualquer natureza.

e) A atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social deverá
ocorrer conjuntamente com os trabalhos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

f) A  atuação  da  política  de  Assistência  Social  no  período  da
calamidade pública visa as ações de resposta imediata até o retorno progressivo das
atividades de rotina da comunidade, de forma a preservar a referência e continuidade
do  atendimento  e  acompanhamento  dos  usuários  e  suas  famílias  nos  respectivos
serviços.”

Art.  8º  -  Os casos  omissos  e  as  eventuais  exceções  à  aplicação  deste
Decreto serão definidos pela Prefeita Municipal.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor no dia 28 de março de 2020, com
prazos renováveis a critério do Poder Público Municipal enquanto durar a pandemia
do novo Coronavírus (COVID-19). 

Sant’Ana do Livramento, 27 de março de 2020.

                                       MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO
                                                                            Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

                                                      JOÃO ALBERTO DE MELLO CARRETS
                                                           Secretário Municipal de Administração


