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LEI N° 1.626, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 
                        

Convalida todas as medidas dispostas nos 
Decretos Executivos Municipais que dispõem 
sobre a prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus (COVID-19). 

    O Prefeito Municipal. 
  Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Ficam integralmente convalidadas, em razão da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), todas as medidas dispostas 
nos Decretos Executivos nºs 3.755, de 18 de março de 2020; 3.759, de 20 de março de 2020; 3.760, 
de 21 de março de 2020; 3.763, de 25 de março de 2020; 3.764, de 26 de março de 2020; e 3.768, de 
02 de abril de 2020, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, conforme Anexos I, II, III, IV, V e 
VI, para todos os efeitos legais e jurídicos. 

Parágrafo único. Além das medidas já implementadas, ficam também autorizadas e 
corroboradas aquelas que vierem a ser estabelecidas para a prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus, expedidas para o alinhamento das ações adotadas pelo Estado e União respeitando a 
necessária interrelação interfederativa entre os três Entes. 

Art. 2º A convalidação de que trata esta Lei é feita, também, para os fins do disposto no art. 
65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente: 

I – para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei Municipal nº 
1.589, de 29 de outubro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2020; 

II – para efeitos da limitação de empenho e movimentação financeira, de que trata o art. 9º da 
Lei Complementar nº 101/2000. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor da data da sua publicação. 
Nova Ramada/RS, 30 de abril de 2020. 
 
 

 
Marcus Jair Bandeira 

Prefeito 
 
 Registre-se e Publique-se.      
                                                                                                                                                                                                                       
 
   Adrieli Raquel da Silva Räder                                                               
Secretária Municipal de Administração 
                              
 
 
 
 
 
 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
 Fone: (55) 3338-1018 Secretaria de Administração (55) 3338-1022 Gabinete do Prefeito 

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br 
 

ANEXO I 
 

DECRETO EXECUTIVO N °°°° 3.755, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 
 
Dispõe sobre medidas de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito da 
Administração Pública e dá outras 
providências. 
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do município de Nova Ramada, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e: 

 

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os recentes 
protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e 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 à contenção da 
propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista na Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a responsabilidade do Executivo Municipal em resguardar a saúde de 
toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados no Município; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do vúris no 
Município de Nova Ramada; 

CONSIDERANDO o avanço da epidemia no país e no mundo, a situação singular do Estado, 
cujo período de inverno acentua a probabilidade de contágio, bem como a classificação pela 
Organização Mundial de Saúde como pandemia o Coronavírus (COVID-19); 

 

 

DECRETA: 

Art. 1º Os órgãos e as entidades da Administração Municipal Direta e Indireta deverão adotar, 
para fins de prevenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), as medidas 
determinadas neste Decreto.  

Art. 2º Ficam suspensas, por prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogáveis por nova 
norma municipal, as seguintes atividades: 
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I – todas as atividades escolares da rede de ensino municipal (educação infantil e educação 
fundamental), a partir do dia 19/03/2020 até 02/04/2020; 

II – eventos de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas a serem realizados em seu 
âmbito territorial; 

III – participação de servidores ou de empregados, exceto aqueles relacionados aos serviços 
de saúde, em eventos ou em viagens interestaduais ou internacionais; 

IV – atividades esportivas e de entretenimento; 

V – transporte de pessoas para consultas médicas e exames de toda espécie, com exceção 
daquelas consideradas de urgência, e para a realização de hemodiálise, tratamento de radioterapia 
e quimioterapia. 

§ 1º Eventuais exceções à regra de que trata este artigo deverão ser avaliadas e autorizadas 
pelo Prefeito Municipal e/ou Secretária Municipal de Saúde. 

§ 2º Fica excluído do que trata o inciso II, o Processo Seletivo nº 002/2020, já em andamento. 

§ 3º A suspensão dos serviços de que trata o inciso V surtirá efeitos a partir de 23 de março 
de 2020. 

§ 4º Os professores e atendentes de ensino devem permanecer em suas casas, sem circulação. 

§ 5º O calendário letivo será redefinido a fim de assegurar aos alunos da educação infantil e 
do ensino fundamental a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas distribuídas em, no 
mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, de forma presencial, em atendimento ao 
disposto no art. 24, I e art. 31, II, ambos da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 6º A redefinição do calendário letivo de que trata o § 5º poderá ser dispensada caso ocorra 
alteração da Lei Federal nº 9.394/96, pela União ou por nova definição do Conselho Nacional de 
Educação. 

Art. 3º Aos servidores e empregados públicos que tenham regressado, nos últimos quatorze 
dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países, estados, regiões ou 
municípios em que há transmissão comunitária do vírus COVID-19, conforme boletim 
epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto 
com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas:  

I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão ser 
afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze) 
dias ou conforme determinação médica, após avaliação da equipe de saúde do Município; e  

II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 
deverão contatar pelos telefones (55) 3338-1014 ou (55) 3338-1015 com a Unidade Básica de 
Saúde para avaliação e eventual afastamento do trabalho, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a 
contar do retorno ao Município.  

III – adoção das orientações normativas, portarias, boletins divulgados pelos órgãos 
competentes. 
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Parágrafo único. Todos os servidores que por este Decreto forem dispensados de suas 
atividades, deverão permanecer em casa, evitando comparecer em eventos, reuniões e atividades 
de aglomeração de pessoas. 

Art. 4º Fica recomendado à população em geral: 

I – Evitar visitas às repartições públicas, o que deve ocorrer apenas quando extremamente 
necessário e em número de apenas uma pessoa, com o intuito de evitar a propagação e o contágio 
pelo COVID-19 (Coronavírus); 

II – Contatar, via telefone através dos números (55) 3338-1014 ou (55) 3338-1015, os 
serviços de saúde do Município caso apresente algum sintoma, antes de procurar fisicamente o 
Posto de Saúde; 

III – Adotar as medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde, tais como: 
lavar as mãos com água corrente e sabão diversas vezes ao dia, usar álcool 70% para higienização 
das mãos, evitar multidões, evitar tocar no nariz e na boca, manter distância de um metro de 
pessoas com sintomas de gripe, evitar cumprimentos próximos, evitar sair para a rua caso 
apresente algum sintoma da gripe, entre outras. 

Art. 5º No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde: 

I - As prescrições de receituários de medicamentos utilizados em doenças crônicas e de 
medicamentos sujeitos a controle especial na atenção primária à saúde serão aceitas pelos 
seguintes prazos de validade: 

a) os receituários para medicamentos utilizados em doenças crônicas terão validade de 1 
(um) ano a contar da data de emissão, desde que contenham a indicação “uso contínuo” 
ou o período de tratamento; 

b) os receituários de medicamentos sujeitos à controle especial que contenham a indicação 
“uso contínuo” ou período de tratamento superior a 30 (trinta) dias terão validade de 120 
(cento e vinte) dias a contar da emissão; 

Parágrafo único. A dispensação dos medicamentos controlados poderá ser realizada mediante 
a apresentação da segunda via da receita, devidamente datada. 

II – A unidade de saúde irá realizar triagem prévia dos pacientes, realizando a avaliação e o 
encaminhamento dos sintomáticos respiratórios através da sua equipe de saúde; 

III – Os agendamentos de consultas especializadas e exames serão de prioridade de urgências 
e emergências, conforme demanda e necessidade; 

IV – As consultas eletivas agendadas estão todas adiadas, permanecendo apenas as consultas 
de gestantes (com horário marcado) e do recém-nascido, preferencialmente no dia da vacina. 

Art. 6º Os servidores e o público em geral, apresentando um ou mais dos seguintes sintomas 
de contaminação – apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 
< 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia – devem 
contatar com a Unidade Básica de Saúde pelos telefones (55) 3338-1014 ou (55) 3338-1015, 
evitando a circulação de casos suspeitos em qualquer ambiente público ou que enseje contato com 
outras pessoas.  
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Art. 7º 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, inclusive a 
internação compulsória.  

Art. 8º Todo o órgão público municipal deverá afixar mensagem sobre os cuidados de 
prevenção sobre o Coronavírus.  

Art. 9º Deverá ser instituído o Comitê Extraordinário de Saúde, constituído por um médico, 
um enfermeiro, prefeito municipal, vice-prefeito, secretária municipal de saúde e um 
representante da defesa civil, com atribuição de avaliar periodicamente a situação epidemiológica 
local e orientar a comunidade sobre medidas de prevenção. 

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

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

NOVA RAMADA/RS , 18 de março de 2020.         
 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito  

  
 

Registre-se e Publique-se. 
       
 
            Adrieli Raquel da Silva Räder 
       Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO II 
 

DECRETO EXECUTIVO N °°°° 3.759, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 
 
Dispõe sobre medidas complementares 
de prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito da 
Administração Pública e dá outras 
providências. 
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do município de Nova Ramada, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e: 

 

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 Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que “Declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronvírus (2019-nCov); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da 
Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.979/2020, estabelecendo medidas para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.115, de 12 
de março de 2020, e o Decreto nº 55.118, de 16 de março de 2020, dispondo sobre as medidas 
temporárias de prevenção ao contágio do vírus, no âmbito estadual; 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.128, de 19 
de março de 2020, declarando estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio 
Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença no Município; 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica decretado expediente interno no âmbito da Secretaria Municipal de 
Administração; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo; Inspetoria Veterinária e o CRAS, no período das 08h00min às 12h00min, a 
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partir de 23 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos, com atendimento normal das 13h00min às 17h00min.  

Art. 2º Fica suspenso, por prazo indeterminado, o Processo Seletivo nº 002/2020.  

Art. 3º As tarifas e tributos municipais com vencimento entre 21 e 31 de março de 2020, tais 
como tarifa de água, ISS, alvará para construção, entre outros, passam a ter vencimento em 30 de 
abril de 2020. 

Art. 4º Os servidores e empregados públicos com 60 (sessenta) anos ou mais, gestantes e/ou 
portadores de doenças respiratórias crônicas ou imunodeprimidos, ficam dispensados da prestação 
dos serviços presenciais, podendo, conforme disponibilidade técnica, prestá-los através de regime 
excepcional de teletrabalho, sem prejuízo da remuneração. 

Art. 5º Os servidores e empregados públicos portadores de diabetes ou hipertensão, com 
idade inferior a 60 (anos), mediante avaliação médica, deverão: 

I – desempenhar suas atribuições em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, na 
medida do possível e sem prejuízo ao serviço público; ou 

II – reduzir sua jornada de trabalho em 50% sem prejuízo ao serviço público. 

§ 1º Para aqueles servidores a que não se faz possível a aplicação do disposto no inciso I 
deste artigo, por razões técnicas, será realizado o revezamento de suas jornadas de trabalho para 
evitar aglomerações em locais de circulação comum, ficando a cargo de cada Secretaria Municipal 
definir os horários e jornada de trabalho específica de cada profissional, realizando troca de 
equipe periodicamente. 

§ 2º O disposto neste artigo não implicará em prejuízo à remuneração do servidor. 

Art. 6º A efetividade do servidor a que tenha sido aplicado o regime de trabalho de que trata o 
art. 5º dependerá do cumprimento das metas e dos níveis de produtividade estabelecidos pela 
chefia imediata, com a chancela do Secretário Municipal e do Prefeito Municipal. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos às penalidades disciplinares na Lei Complementar Municipal 
nº 87, de 10 de julho de 2019 o servidor que, dispensado do serviço na repartição pública, for 
encontrado fora do isolamento de sua residência sem a prévia comunicação à chefia imediata. 

Art. 7º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal deverão adotar, para fins 
de prevenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), as seguintes medidas: 

I – manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas, sempre que 
possível; 

II – limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

III – evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores. 

Art. 8º Recomenda-se às empresas privadas e entidade civis e religiosas a cancelar, pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, toda e qualquer atividade ou evento com aglomeração de pessoas, tais 
como bailes, festas, eventos esportivos e culturais, missas, cultos e encontros de famílias. 

Parágrafo único. Em relação à realização de festas particulares, tais como aniversários, 
casamentos e formaturas, ou a realização de velórios, recomenda-se que sejam realizadas apenas 
com a presença de familiares, com aglomeração de, no máximo, 15 (quinze) pessoas por vez. 
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Art. 9º Recomenda-se às instituições financeiras e o comércio em geral estabelecidos no 
Município, que efetuem a limpeza e higienização contínua das áreas de circulação e atendimento, 
e que orientem os usuários a manter distanciamento mínimo recomendado pelo Ministério da 
Saúde, usando cada um seus utensílios próprios. 

Art. 10. Fica à disposição da população o plantão da Unidade Básica de Saúde, através dos 
telefones (55) 9 9978-5800, (55) 9 9612-6699, ou ainda (55) 9 8449-1716, para casos de urgência 
e emergência.  

Art. 11. Os prazos e as medidas previstas neste Decreto poderão ser prorrogados e reavaliados 
pelo Comitê Extraordinário de Saúde a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da 
fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos na região. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

NOVA RAMADA/RS , 20 de março de 2020.         
 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito  

 
Registre-se e Publique-se. 
       
 
            Adrieli Raquel da Silva Räder 
       Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO III 
 

DECRETO EXECUTIVO N °°°° 3.760, DE 21 DE MARÇO DE 2020. 
 
Dispõe sobre novas medidas 
complementares de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito da 
Administração Pública e dá outras 
providências. 
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do município de Nova Ramada, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e: 

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 Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que “Declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronvírus (2019-nCov); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da 
Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.979/2020, estabelecendo medidas para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.115, de 12 
de março de 2020, e o Decreto nº 55.118, de 16 de março de 2020, dispondo sobre as medidas 
temporárias de prevenção ao contágio do vírus, no âmbito estadual; 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.128, de 19 
de março de 2020, declarando estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio 
Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença no Município; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica decretado, em âmbito da Administração Pública Municipal, o revezamento da 
jornada de trabalho pelos servidores, conforme necessidade e disponibilidade, ficando a cargo de 
cada Secretaria Municipal definir horários e a jornada de trabalho específica de cada profissional, 
realizando a troca de equipe em períodos quinzenais. 
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§ 1º O servidor que se encontrar no período de dispensa, deve permanecer em isolamento 
domiciliar, podendo ser convocado em casos de urgência pelo seu superior imediato. 

§ 2º Ficam sujeitos às penalidades disciplinares na Lei Complementar Municipal nº 87, de 10 
de julho de 2019 o servidor que, em período de dispensa do serviço na repartição pública, for 
encontrado fora do isolamento de sua residência sem a prévia comunicação à chefia imediata. 

Art. 2º A campanha de vacinação será realizada nas residências a partir de 25 de março de 
2020. 

Art. 3º De acordo com o Decreto Estadual nº 55.128 de 19 de março de 2020, fica 
determinado o fechamento das atividades e dos serviços privados não essenciais de forma 
presencial, à exceção de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, mercados e postos 
combustíveis. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos envolvidos diretamente com a safra poderão manter 
suas atividades desde que sigam as recomendações do Ministério da Saúde. 

Art. 4º Ressalta-se as recomendações à população em geral do disposto no art. 4º do Decreto 
Municipal nº 3.755 de 18 de março de 2020: 

I – Evitar visitas às repartições públicas, o que deve ocorrer apenas quando extremamente 
necessário e em número de apenas uma pessoa, com o intuito de evitar a propagação e o contágio 
pelo COVID-19 (Coronavírus); 

II – Contatar, via telefone através dos números (55) 3338-1014 ou (55) 3338-1015, os 
serviços de saúde do Município caso apresente algum sintoma, antes de procurar fisicamente o 
Posto de Saúde; 

III – Adotar as medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde, tais como: 
lavar as mãos com água corrente e sabão diversas vezes ao dia, usar álcool 70% para higienização 
das mãos, evitar multidões, evitar tocar no nariz e na boca, manter distância de um metro de 
pessoas com sintomas de gripe, evitar cumprimentos próximos, evitar sair para a rua caso 
apresente algum sintoma da gripe, entre outras. 

Art. 5º Fica à disposição da população o plantão da Unidade Básica de Saúde, através dos 
telefones (55) 9 9978-5800, (55) 9 9612-6699, ou ainda (55) 9 8449-1716, para casos de urgência 
e emergência.  

Art. 6º Os prazos e as medidas previstas neste Decreto poderão ser prorrogados e reavaliados 
pelo Comitê Extraordinário de Saúde a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da 
fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos na região. 

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

NOVA RAMADA/RS , 21 de março de 2020.         
Marcus Jair Bandeira 

Prefeito  
Registre-se e Publique-se.       
 
            Adrieli Raquel da Silva Räder 
       Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO IV 
 

DECRETO EXECUTIVO N °°°° 3.763, DE 25 DE MARÇO DE 2020. 
 
Estabelece medidas complementares de 
prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
município de Nova Ramada, e dá 
outras providências. 
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do município de Nova Ramada, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO os Decretos Executivos nºs 3.755, de 18 de março de 2020; 3.759, de 20 
de março de 2020; e, 3.760, de 21 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 6.975, de 17 de março de 2020, do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei 
Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO as evidências científicas e análise sobre as informações estratégicas em 
saúde, limitadamente ao indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, com 
fundamento no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e no Decreto Estadual nº 
55.128, de 19 de março de 2020 e alterações posteriores, para fins de prevenção e de enfrentamento à 
epidemia causado pelo COVID-19 (novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO as últimas orientações por ordem do Estado e dos Órgãos de Controle e 
Fiscalização, 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica estabelecido expediente interno em todas as Secretarias Municipais, com exceção 
dos serviços e atividades essenciais inerentes a cada Secretaria, que serão definidos por cada 
Secretário, levando em consideração o rol constante do § 9º do art. 2º do Decreto Estadual nº 
55.135, de 23 de março de 2020, e adequados à realidade local. 

§ 1º Todos os créditos tributários e não tributários com vencimentos de 21 de março até 30 de 
abril de 2020 terão seus vencimentos automaticamente prorrogados para 31 de julho de 2020. 

§ 2º O atendimento dos serviços e atividades essenciais à população serão prestados 
preferencialmente por via telefônica e eletrônica, e presencial apenas nos casos de relevante 
urgência, visando evitar ao máximo a aglomeração de pessoas. 

§ 3º As vacinações do grupo de risco relativo aos idosos serão feitas nas residências, na 
medida do possível, podendo também ser feitas junto à Unidade Básica de Saúde, desde que não 
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haja aglomerações, atendendo as orientações do Ministério da Saúde e do Decreto Estadual nº 
55.128, de 2020. 

Art. 2º Fica estabelecido, aos servidores e empregados públicos, em âmbito da Administração 
Pública Municipal, o regime excepcional de teletrabalho (home-office) para o cumprimento das 
suas atribuições em domicílio, quando possível, sem prejuízo da remuneração e do serviço 
público. 

§ 1º No caso de impossibilidade do teletrabalho em razão das especificidades de cada 
cargo/função, fica estabelecido o regime excepcional de revezamento entre os servidores para o 
cumprimento da jornada de trabalho de forma presencial, mantendo-se o mínimo possível de 
servidores em trabalho presencial, conforme necessidade e disponibilidade, sem prejuízo da 
remuneração e do serviço público. 

§ 2º Nos termos do § 3º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, será considerada falta 
justificada ao serviço público o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 3º Fica a cargo de cada Secretário Municipal a organização interna dos casos de teletrabalho 
e de revezamento, devendo definir horários e jornada de trabalho específica de cada profissional, 
realizando a alternância dos servidores, periodicamente conforme organização de cada setor. 

§ 4º O servidor que estiver em revezamento domiciliar, deve permanecer em isolamento, 
salvo a necessidade de saídas breves e indispensáveis para usufruir dos serviços essenciais, 
podendo ser convocado para prestar o serviço de forma presencial em casos de urgência, pelo seu 
superior imediato. 

§ 5º Quando o servidor estiver cumprindo sua jornada de forma presencial na repartição 
pública, fica sujeito ao controle do ponto, devendo registrá-lo conforme a respectiva prestação de 
serviço, independente do horário. 

§ 6º A efetividade de cada servidor fica a cargo do superior imediato. 

§ 7º Para o êxito do revezamento dos trabalhos deverá haver a colaboração de todos os 
servidores. 

§ 8º A organização do revezamento e horário de cada setor de forma presencial deverá 
observar a mínima circulação possível, bem como em horário suficiente apenas para realizar o 
trabalho necessário do dia. 

§ 9º Os servidores que não cumprirem com as disposições deste Decreto serão passíveis de 
penalização administrativa, na forma da Lei Complementar Municipal nº 87, de 10 de julho de 2019. 

Art. 3º De acordo com o Decreto Estadual nº 55.128, de 2020, fica determinado o fechamento 
das atividades e dos serviços privados não essenciais de forma presencial, à exceção de farmácias, 
clínicas de atendimento na área da saúde, supermercados, postos de combustíveis, borracharias, 
agências bancárias, agroveterinárias/clínicas veterinárias e restaurantes. 

§ 1º Os estabelecimentos que atenderão de forma presencial devem obedecer às restrições do 
Ministério da Saúde e do Decreto Estadual nº 55.128, de 2020, adotando principalmente: 

a) sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, 
contatos e aglomerações de trabalhadores, bem como implementem medidas de prevenção ao 
contágio pelo COVID 19 (novo Coronavírus), disponibilizando material de higiene e orientando 
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seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade da adoção de cuidados 
pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho, 
como álcool em gel setenta por cento, e da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho; 

b) organizar o atendimento dos consumidores por fila mantendo a distância mínima de 2 
metros lineares entre a população, bem como limitando o ingresso dentro dos estabelecimentos a 
fim de evitar o contato próximo entre as pessoas. 

 § 2º Os restaurantes deverão adotar, 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 setenta por cento ou outro produto adequado; 

b) higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 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 no estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool em 
gel setenta por cento, 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 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; 

f) manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e 
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não 
reciclado; 

g) manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a evitar a 
contaminação cruzada; 

h) 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; 

i) 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. 

Art. 4º Ficam convocados todos os profissionais da saúde, servidores 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 das escalas 
estabelecidas pelas respectivas chefias. 

Art. 5º Ficam suspensos os prazos administrativos no âmbito da administração pública direta 
e indireta do Poder Executivo Municipal.  

Parágrafo único. Durante este prazo não se iniciarão protocolos físicos, admitindo-se apenas o 
início de protocolos na internet, via portal do município. 
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Art. 6º Os dispositivos dos Decretos Executivos nºs 3.755, de 18 de março de 2020; 3.759, de 
20 de março de 2020; e, 3.760, de 21 de março de 2020 que não foram revogados por esta norma, 
permanecem em vigor. 

Art. 7º Fica recepcionado, no que couber, para fins desta norma local, as previsões contidas 
no Decreto Estadual 55.128, de 2020, e alterações posteriores, sendo as mesmas de cumprimento 
obrigatório na área de competência do Município. 

Art. 8º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos 
pelo Prefeito. 

Art. 9º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 
acordo com a situação pandêmica. 

Art. 10 Ficam revogados: 

I - Os arts. 1º e 3º do Decreto Executivo nº 3.759, de 20 de março de 2020; 

II - O arts. 1º, 2º e 3º do Decreto Executivo nº 3.760, de 21 de março de 2020. 

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

NOVA RAMADA/RS , 25 de março de 2020.         
 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito  

  
Registre-se e Publique-se. 
       
            Adrieli Raquel da Silva Räder 
       Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO V 
 

DECRETO EXECUTIVO N °°°° 3.764, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 
 

Declara estado de calamidade pública e convalida 
atos e medidas adotadas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrentes do surto 
epidêmico causadas pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) no Município de Nova Ramada. 

 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do município de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e: 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do 
artigo 196 da Constituição da República; 

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 novo Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em 
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV)”; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, 
que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.979, de 2020, estabelecendo medidas para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO que o 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 o Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020, que decretou o estado de 
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de 
enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), e suas alterações 
posteriores; 

CONSIDERANDO os Decretos Executivos nºs 3.755, de 19 de março de 2020; 3.759, de 20 de 
março de 2020; 3.760, de 21 de março de 2020; e, 3.763, de 25 de março de 2020, que dispõem sobre 
medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), a nível municipal; 
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CONSIDERANDO a avaliação do cenário epidemiológico do Estado do Rio Grande do Sul em 
relação à infecção pelo novo Cornonavírus (COVID-19), bem como a identificação de transmissão 
comunitária em ampla expansão no Estado, e que culmina na necessidade de restrição drástica da 
circulação de pessoas; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle 
e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 
Município, 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica declarado o estado de calamidade pública em todo o território do Município de 
Nova Ramada, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do surto epidêmico de Coronavírus (COVID-19), pelo mesmo período que perdurar a calamidade 
pública no Estado do Rio Grande do Sul, conforme Decreto Estadual nº 55.128, de 2020. 

Art. 2º As autoridades públicas, os servidores públicos municipais e os cidadãos deverão adotar 
todas as medidas e as providências necessárias para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), observando o disposto pelo Ministério da Saúde, pelas 
normas federais e estaduais, e especialmente as medidas excepcionais previstas nos Decretos 
Executivos Municipais nºs 3.755, de 2020; 3.759, de 2020; 3.760, de 2020; e, 3.763, de 2020, que 
dispõem sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), em âmbito 
municipal. 

Art. 3º Em razão da decretação do estado de calamidade pública no Município, ficam 
convalidados todos os atos e medidas excepcionais adotadas pelo Poder Executivo Municipal 
constantes dos Decretos Executivos Municipais nºs 3.755, de 2020; 3.759, de 2020; 3.760, de 2020; 
e, 3.763, de 2020, que dispõem sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), visando a prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus e o enfrentamento da 
pandemia. 

Art. 4º Este Decreto Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 

NOVA RAMADA/RS , 26 de março de 2020.         

 

 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito  

  

Registre-se e Publique-se. 

 

   Adrieli Raquel da Silva Räder 
Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO VI 
 

DECRETO EXECUTIVO N °°°° 3.768, DE 02 DE ABRIL DE 2020. 
 

Reitera a declaração de estado de calamidade 
pública no Município de Nova Ramada para fins 
de prevenção e de enfrentamento à epidemia 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do município de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e: 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do 
artigo 196 da Constituição da República; 

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 novo Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em 
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV)”; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, que 
regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.979, de 2020, estabelecendo medidas para o enfrentamento 
da emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO os Decretos Executivos nºs 3.755, de 19 de março de 2020; 3.759, de 20 de 
março de 2020; 3.760, de 21 de março de 2020; e, 3.763, de 25 de março de 2020, que dispõem 
sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), a nível municipal; 

CONSIDERANDO o Decreto Executivo nº 3.764, de 26 de março de 2020, que declara estado de 
calamidade pública e convalida atos e medidas adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrentes do surto epidêmico causadas pelo novo Coronavírus (COVID-19) no Município 
de Nova Ramada; 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.154, de 01 de 
abril de 2020, o qual reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do 
Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 
COVID-19 (novo Coronavírus); 
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CONSIDERANDO a avaliação do cenário epidemiológico do Estado do Rio Grande do Sul em 
relação à infecção pelo novo Cornonavírus (COVID-19), bem como a identificação de transmissão 
comunitária em ampla expansão no Estado, e que culmina na necessidade de restrição drástica da 
circulação de pessoas; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 
Município, 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica reiterado o estado de calamidade pública em todo o território do Município de Nova 
Ramada, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto 
epidêmico de Coronavírus (COVID-19), pelo mesmo período que perdurar a calamidade pública no 
Estado do Rio Grande do Sul, conforme Decretos Estaduais nºs 55.128, de 2020 e 55.154, de 2020. 

Art. 2º As autoridades públicas, os servidores públicos municipais e os cidadãos deverão adotar 
todas as medidas e as providências necessárias para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), observando o disposto pelo Ministério da Saúde, pelas 
normas federais e estaduais, e especialmente as medidas excepcionais previstas neste Decreto, bem 
como nos Decretos Executivos Municipais nºs 3.755, de 2020; 3.759, de 2020; 3.760, de 2020; e, 
3.763, de 2020, que dispõem sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), em âmbito municipal. 

Art. 3º De acordo com o Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020, fica proibida, diante 
das evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde, observado o 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, para fins de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), com fundamento no art. 3º 
da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a abertura para atendimento ao público, em 
caráter excepcional e temporário, dos estabelecimentos comerciais situados no território do 
Município de Nova Ramada, até o dia 15 de abril de 2020. 

§ 1º Consideram-se estabelecimentos comerciais para os fins do disposto no "caput" todo e 
qualquer empreendimento mercantil dedicado ao comércio ou à prestação de serviços, tais como 
lojas, centros comerciais, dentre outros, que impliquem atendimento ao público, em especial, mas 
não só, os com grande afluxo de pessoas. 

§ 2º Não se aplica o disposto no "caput" às seguintes hipóteses: 

I - à abertura de estabelecimentos que desempenhem atividades consideradas essenciais 
conforme o estabelecido no art. 7º deste Decreto, cujo fechamento fica vedado; 

II - à abertura de estabelecimentos para o desempenho de atividades estritamente de tele-
entregas e "takeaway", vedada, em qualquer caso, a aglomeração de pessoas; 

III - aos estabelecimentos industriais de qualquer tipo, inclusive da construção civil, vedado, em 
qualquer caso, o atendimento ao público que importe aglomeração ou grande fluxo de clientes. 

IV - aos estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às atividades essenciais ou à 
indústria, inclusive a da construção civil, vedado, em qualquer caso, o atendimento ao público que 
importe aglomeração ou grande fluxo de clientes; 
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V - aos estabelecimentos de prestação de serviços, ainda que não essenciais, que não atendam ao 
público. 

Art. 4º Fica proibida, até o dia 30 de abril de 2020, diante das evidências científicas e análises 
sobre as informações estratégicas em saúde, observado o indispensável à promoção e à preservação 
da saúde pública, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), com fundamento no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, em todo o território do Município de Nova Ramada, a realização de eventos e de reuniões de 
qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, missas e cultos, com mais de 
trinta pessoas, observado, nos casos permitidos, um distanciamento interpessoal mínimo de dois 
metros entre os participantes, bem como o disposto nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, 
XII e XIII do art. 8º desse Decreto. 

Art. 5º Ficam suspensas, diante das evidências científicas e análises sobre as informações 
estratégicas em saúde, observado o indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, para 
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), com 
fundamento no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, até o dia 30 de abril de 
2020: 

I – todas as atividades escolares da rede de ensino municipal (educação infantil e educação 
fundamental); 

II – participação de servidores ou de empregados, exceto aqueles relacionados aos serviços de 
saúde, em eventos ou em viagens interestaduais ou internacionais; 

III – transporte de pessoas para consultas médicas e exames de toda espécie, com exceção 
daquelas consideradas de urgência, e para a realização de hemodiálise, tratamento de radioterapia e 
quimioterapia. 

Parágrafo único. O calendário letivo será redefinido a fim de assegurar aos alunos da educação 
infantil e do ensino fundamental a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, sem a 
necessidade do cumprimento dos 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, de acordo com a 
Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que excepciona a regra contida no art. 24, I e art. 
31, II, ambos da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Art. 6º Os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários ou setores exclusivos para atender 
os clientes com idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos e aqueles de grupos de risco, evitando ao 
máximo a exposição ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Art. 7º. As medidas estaduais e municipais para fins de prevenção e de enfrentamento à 
epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento das atividades públicas e privadas essenciais, ficando vedado o seu fechamento. 

§ 1º São atividades públicas e privadas essenciais àquelas indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, assim consideradas aquelas que, se não atendidas, colocam 
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de 
presos; 
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IV - atividades de defesa civil; 

V - transporte de passageiros e de cargas, observadas as normas específicas; 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de "call center"; 

VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 

IX - captação e tratamento de esgoto e de lixo; 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de 
transmissão e de distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural; 

XI - iluminação pública; 

XII - produção, distribuição, transporte, comercialização e entrega, realizadas presencialmente 
ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, de higiene, de alimentos e de bebidas; 

XIII - serviços funerários; 

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais 
nucleares; 

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

XVII - inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e vegetal; 

XVIII - vigilância agropecuária; 

XIX - controle e fiscalização de tráfego; 

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e de aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, obedecido, quanto ao atendimento ao público, o 
disposto no § 15 do art. 2º deste Decreto; 

XXI - serviços postais; 

XXII - serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por todos os meios de 
comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, 
os jornais, as revistas, dentre outros; 

XXIII - serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados "data 
center" para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

XXIV - atividades relacionadas à construção, manutenção e conservação de estradas e de 
rodovias; 

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura 
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 

XXVI - atividades de fiscalização em geral, em âmbito municipal e estadual; 

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, de 
gás liquefeito de petróleo e de demais derivados de petróleo; 
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XXIII - monitoramento de construções e de barragens que possam acarretar risco à segurança; 

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, 
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e de inundações; 

XXX - mercado de capitais e de seguros; 

XXXI - serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro; 

XXXII - atividades médico-periciais; 

XXXIII - produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e de acessórios 
para refrigeração, serviços de manutenção, conserto e reparos de aparelhos de refrigeração, de 
elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saúde, bem como à 
produção, à industrialização e ao transporte de cargas, em especial de alimentos, medicamentos e de 
produtos de higiene; 

XXXIV - serviços de hotelaria e hospedagem, observadas as medidas de que tratamo art. 4º 
deste Decreto. 

XXXV - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares, relacionadas com a 
pandemia de que trata este Decreto; 

XXXVI - atividades de representação judicial e extrajudicial, de assessoria e de consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos 
serviços públicos. 

§ 2º Os estabelecimentos envolvidos diretamente com a safra e plantio poderão manter suas 
atividades desde que sigam as medidas dispostas no art. 8º deste Decreto. 

§ 3º Também são consideradas essenciais, dentre outras, as seguintes atividades acessórias e de 
suporte indispensáveis às atividades e aos serviços de que trata o § 1º: 

I - atividades e serviços de limpeza, asseio e manutenção de equipamentos, instrumentos, 
vestimentas e estabelecimentos; 

II - atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de transporte, de 
disponibilização, de reparo, de conserto, de substituição e de conservação de equipamentos, 
implementos, maquinário ou qualquer outro tipo de instrumento, vestimentas e estabelecimentos; 

III - atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de transporte e de 
disponibilização de todo e qualquer tipo de insumos, em especial os químicos, petroquímicos e 
plásticos; 

IV - atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de transporte e de 
disponibilização de todo e qualquer tipo de peças para reparo, conserto, manutenção ou conservação 
de equipamentos, de implementos, de maquinário ou de qualquer outro tipo de instrumento, de 
vestimentas e de estabelecimentos; 

V - atividades e serviços de coleta, de processamento, de reciclagem, de reutilização, de 
transformação, de industrialização e de descarte de resíduos ou subprodutos de animais, tais como, 
dentre outros, curtumes e graxarias. 
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Art. 8º São de cumprimento obrigatório por estabelecimentos comerciais e industriais, 
restaurantes, bares e lanchonetes, quando permitido o seu funcionamento, para fins de prevenção à 
epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), as seguintes medidas: 

I - 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; 

II - 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 forro 
e o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado; 

III - 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; 

IV - 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; 

V - manter disponível "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de 
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não 
reciclado; 

VI - manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a evitar a 
contaminação cruzada; 

VII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para 
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários; 

VIII - 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; 

IX - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas 
ou aglomeração de pessoas;  

X - dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refeitórios com sistema de "buffet"; 

XI - determinar a utilização pelos funcionários encarregados de preparar ou de servir alimentos, 
bem como pelos que, de algum modo, desempenhem tarefas próximos aos alimentos, do uso de 
Equipamento de Proteção Individual - EPI adequado; 

XII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre 
higienização e cuidados para a prevenção do novo Coronavírus (COVID-19); 

XIII - 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 do novo Coronavírus (COVID-19); 

XIV - afastar, imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, pelo prazo 
mínimo de quatorze dias, das atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o 
público, todos os empregados que regressarem de localidades em que haja transmissão comunitária 
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do COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que 
tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado; 

XV - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das atividades 
em que exista contato com outros funcionários ou com o público todos os empregados que 
apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19, conforme o disposto no art. 42 deste 
Decreto. 

Art. 9º O cumprimento das proibições e das determinações estabelecidas neste Decreto é 
passível de fiscalização pelos órgãos municipais responsáveis em conjunto com a segurança pública 
estadual. 

Art. 10. 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. 11. Ficam revogados o art. 2º do Decreto Executivo Municipal nº 3.755, de 18 de março de 
2020, o art. 8º do Decreto Executivo Municipal nº 3.759, de 20 de março de 2020, e o art. 3º do 
Decreto Executivo Municipal nº 3.763, de 26 de março de 2020. 

Art. 12. Fica recepcionado, no que couber, para fins desta norma local, as previsões contidas no 
Decreto Estadual 55.154, de 2020, sendo as mesmas de cumprimento obrigatório na área de 
competência do Município. 

Art. 13. Este Decreto Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 

NOVA RAMADA/RS , 02 de abril de 2020.    

 

      

Marcus Jair Bandeira 

Prefeito 

Registre-se e Publique-se. 

 

   Adrieli Raquel da Silva Räder 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 

 


