
ESTADO DO RIO GRANDE DCI SUL

PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRO

TIECRETO iYo 3.1 62 í?il21

Adota * protocolo para a Bandeira Preta

constante no Plano Regional Estruturrado e

Prevençãn ç Entrenlamento à Pandemia

do N*vo Coronavirus (CCVID-1q)-
elabr:rado pela Associação de Municipu-is

da R-ecião Co,cta Doce - ACOSTADOCII'--- '_-t'_'

e dá outras pror idêrrcias

JAIB IIIÂCIIADO, Pretbita §{*nicipal de Barra dr-r Ribeiro. n$ uso de suas atribuiçôes
que lhe conlere a Lei Orgânica do }v{unrcipro.

C{}II{SIDERA}{ilO os âvânçCIs da pandernia da COViD-19 {Coronavírus) e os reçentes

protocolos emitidos pela Organização Mundial de Sairde. peio }!4inisterio da Saúcle, peia

§ecretaria Estadual de Saúdç:

{lOI\rSmERÁ}iDO o dispostc no art. 3" da Le:i Federal ri* 1i.979, de 6 de fevereiro de 202ü;

C'OlíSUlEF-,tli{DO o riispr:rsto na- Partaria no 156" de I } de ,rrarÇo de 2020, d<l Ministericr eia

Saúcle.

CCINSIIIER{N1}() a necessidade da adaçã* de rnedidas imediaÍas l'rsando a contenção da

propagaçãa Co virus ern resposta à enrergência de saúde piúlica prevista na art. 3'' da l,ei
Federal n" 13.979. de 6 de fevereiro cle 2020;

CCNSIIIERAND0 a responsâbiiidade da PreÍ'eitr"ira Municipal em resguardar a sairde de tr:da

a populaçãCI que acessa os inu*:err:s serviçcs c eventos disponibilizados na Municípiii"

CONSIDEIIANIIO o comprcmi,cs* da Prefertr:ra em evitar e não contribuir con: qualquer
t'orma para propagação da intecção e transmissão iacal da doença.

CONSIOER-.{NDO as dinâmicas do ayanÇo da epidenia no país e no mundo, e após r'r

reconl:ecimento da pa:rdelnia pela Organização Mundial de Saú<le.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRCI

CON§IDEF-ANDO llecreto Fstadual n'55.240, de 10 de maia de 2020 qut: Institui c' Sistema
de Distanciamento Controlado para tlns de prevenção e cie enfientanrento à epidemia causada
nelr-\ !!o\'{) (la.rv5n2r-:i11rs rCOVil)-l9} n* âr:"ri;ito <1o Estad* do Ri+ Crande dc'Sul- r*itere at ,l rru taiu JiúiiuL u

cleclaração de estado de caiarnidade pirbiica em todc território estadual ç dá outra:
pxrvidências.

CGh:;lD[Rt]iSO os Dccictos l-stadiiaíi ].i.'55.-{-1.-:'" de l0 dc aeosÍü.je lC2',) c l-.1" 5*ç 4j5-
de 1l de agosto cte 2020 . que alterarn o Deereto Estadual rf 55.240 de I0 de raaio de 202ü clue:

institui o Siste*ra de llista.nciame*to Controlado para fins de pr*vençào e de enÍientaineíto à

epiclernia causada pelo novo L'oronar,:írus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande dc
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pÍrblica em todo o tr:rritório estadual e dá

outías prcvidôncias e altera o Decreto n' 55.3f 0, de 20 de junho de 202ü.

CONSIDERAI{DO os DeeretosEstadr*raisN.* 55.7q!)" de l} dc urarço de l02l que al{erao
Deçreto Estaciuai n" 55.24ü de 10 de maio de 2il2ü que institri o Sistenra cie Distanciament*
í-n4irq-rllrln lrnra finc lle nr+r oar-fr6 g ç[g :ntigtttjil:tent6 A eni,Jernin r.ít!]críle n,.lo n^\,]i*"-. i.:vliii'?i.t' 'v 'ii !:r.r'!ti*:iit\i;ir. ! ip,-Çv:rr.r{ Lü+. ,1iluít iJL:u "i._.,.,*.

Coronavirus {COVID-19i nr-r ârabito dc Estado da }tio Grande da Sui. rcitera a declaração de

estado de calil:ridade pirblica e*i todo o territririo estadual e clá autras pror:idências e;rltera o
Decreta n'-55.32{J, de 2ü de iunho de 2020.

DECBETA I

Art. 1o. Estabeiece Êoyas nre<lidas neçessárias para Lr combate, ,-rri+ntaÇât-r e

prevenção ao contágio pelo ni:vo Coronavirus íCOVID-19) no Municipio de Barra dn ltiheiro.
abaixo especificadas:
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ESTADCI DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITLJRA DE BARRA DO RIBEIRO
CAPÍTLTLO i

DOS ES'I'ÂBELECIMEN I'OS COMERCIA t-q

Seção I
Dos Restaurantes. Bares* Lancherias e Sorveterias

Art. 2o. Restaurantes, Lancheiras e sorr,'eteriâs poderào atender presencialmente.
com restrições, no harário compreenrJida entre 05h e l8h, de segr-rnda a sexta-t'eira, após esse

horário e sábados, dorningos e feriados erciusivamente pCIr llrivi:-thrr-l e Pegue e Leve ate as

I 8h, e tele entrega ate as 24h, tir,ando p * il- irlo t Íirne ionamento rie hares.

§ !" Os esta-hclecrrrnl-os destn sessà.o so poder'âo ope!'ar corn 5oor

T'rabalhadores, 259./o lotaçâo nráxjma, 4 pessoas por mesâ & rnin. 2m entre mesas.

§ 2". Fica proibido música ao vii,o.

Art. 3o. Restaurantes à la carte. prato feito e hufÍet sefil ailtossen,iço em treira dç

estradas e rcdor.ias, podenr operar em regime presencial restrito com 5ü9á dos trabalhadores
com 259á de acupação, colr] 4 pessoas por útesa & rnin. 2m entre mesas.

Ad. 4o. Fica ciet*r'minadc a tixação de Cê.RTAZ **yr,l'JLEvIERO i-"{AXI}"{O l}l:
PESSOAS pernritidas na entrada do estabelecimefia e em locais *strategicos, bem como ü usc
-l-.-- -...1 -.' .- r l- ...:^.^-^ ^^1--.; *J.^. !.....^,, .. --.; . ..-.-,*-- l:^.^.--i-.^-,-r- i^r,--,,.-,..-.I(ri.rii:lirrLrirrr Ç Lurrçrri Liu iilh-rüâtá. i.(iFIrÍiü(, i)üçi;l u itiliiz. sciiipi-4" üisiailüianiünio iniarpcss();l
minimo de 1ffi nos postcs de tratraiho, filas e/ou circulação" higienização das rnãos, dos

banheiros e das superficies rÍe toque corx álcoal 70 ou solução sanrtizante de efeito sirmiier.

Seção II
ljo Crrtnerçro e §erlicirs ern Lieral

Art. 5o. O funci+namçnt+ de Camerci+ r Ser'-,iÇos Geriiis. nã+ essenciais, p+der$"

atender presencialmente, cora resÍrições" no horário compreendido entre 05h e l8h, de segimda
a sexta-Íbira. após esse horário e sábados, Comingos e feriados âteÉdeÍá e.{clusr\arnente por
tele entrega ate as 24h.

§ l'" Ficarn detenninadas as seguintes medidas restctivas

i -- Pçr"inanôneia de unr tirneionária dístribuindo álcocí ein gei na entrada do
estaheiccirnentri"

II - Barreira fisica na porLa d+ *slabele+iment,:,
IIi * Atendjmento de dois clienÍes por colaborador,
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ESTADO DCI RIO GRANDÊ DO SUL

PRETEITURA DE BARRA DO RIBEIRO
IV - Marcações no piso para o distanciarnento social de 2 rnetros para organizar

todas as l-ilas.

V - Respeito ao teto de ocupação (1 pessoa para 8m')"
Vi Fixação de CAR'IA7-. com NUMERO IVIAXIMO DE PESSCAS pennitirias na

entrada do estabelecimento e em loçais estrategicos.

VIi - l-iso obrigalóri+ e correto de másçara. cabrindo boÇa L' nariz scrxpre.

d.istanciamento interpessoal *:ídma dt-- lm uos postos dr- trabaiho, filas e/ou circulaçârr,
higienização das tnãos, dos bar-rheiros e das superlicies cle toque con: aiçool 7ü ou solução
sa*ltizant.; de efbitc sirnilar.

§ 2" Â proibição e q,-re se ret-ere cr art. 4o deste Decretc nãc se aplica aos seglltnles
e,ctabelecimentos;

1-- Iàrmácias" dr*garias e riticas,
1l - Postos de c<itr:bristíveis e lubrificantes, coÍr: nc máximo 50-9/o (cinquc-nta por

cento) rjr.ls trabaltradcres. fíc.ando proibido + tuneionam*lrt* de la,las de conveniência e

aglomerações nri pátio e/ou entorno do iocal- vedado o sonsltmô de hebidas e alirnentos;
IIi * Funerárias:

{V - Distribuidoras de energia eletriça, água, saneamento básico" serviço de

lir;,lpeza ubana * ç*leta de lixo,
V - Serviços de teiecomunicações e de processamentos de dados;

Vi - clinicas veterinárias e peÍ slxrys, estes coü1 atendimento indirriciuai, sob

agentiatnento tipo pegue e leve;

VII l\4ecânica e manutencão de veiçulos automotr:res e bicicletas Ço1rl

atend-i rnento restri to e i ndirriel ua-l i ziirlo ;

Vltl Borracharias,

IX - Indústrias"

X -. Agropecuárias.

XI l-oja de Material de Construçâo.

XII - Ser,,'rços dc estacionamento" lavagenr de rieiculos, praças de pedágros,

marinas de guarda de embarçações e similares:

Sq 3n. C funcronan:ento de superrnercados. minimercados. annazens, lruteiras
padarias e açouglrÇs deverá acontec*r ate as ?Llh Lotação itral-ralhadores + Êlientes,i. i pessoa.
qorn máscaÍâ.. para Snir rle área útii de çirculação, respeitando liinite do PPCI. Ficarit
dctenrinaÍl+.s a s seguintes m ed idas rçstn tir .r,s.

I - Permanência de unr Íunciüiiário distril-:uirlrlo álcool em Í:el na entrada da
estabelecin:ento;

II - Barreira ilsica na porta do estabeiecimento:
Ili - Marcações no piso para o distansrarrento social de 2 metros para organizar

tlrdas as t-rtras: (.f
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ESTADCI DO RICI GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRO
IV - Fixação de CARTAZ com NUMERO MAXIMO DE PESSOAS permitidas na

entrada do estabelecimento e em locais estratégicos;

V - Uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boea e nariz sclnprtr-.

distancianiento interpes*qoai minirno de ira nos postos de trabalho" filas elou circnlação.
higienização das mãos. clos banheiros e das superlicies de toque com álcool 70 ou solução

s*nitizante cle efeito sirnilar.

§ 4o. P+ra superuxer.:âdos e rnercaclrrs f-rca determinada a ateriç.ão de temperatura-

dos cliefites na entrada do estabelecimento.

Art. 6o. Fica autorizado os serriiços de cabeieireiros, trarbeiros e demais atividades
eie çstetica e belsza com atendimento inilividuaiizado, por agendamento. mantendcr

distanciartento com lotação itrabalhadores + ciientes). 1 pessoa, çom lnáscara. para 8m2 de

área úrtil de circulação, respeitando lirnite clc PPCIL

Art. 7". O çouréreiri de veiculos poderá atender presencialnrente e par tele
atenclimento corÍr agenclamento e restrições, no horário coinpreendido entre {i5h e itit,, de

segunda a sexta-feira, após esse horário e sábados, dorningos e Í"eriailos atenderá

exclusivanrente poÍ tele entrega ate as 24h.

ParágraÍ-o Prirreiro. Ficam deteminadas as seguintes rnedidas restritivas:
I - Permanênçia de urc Íuncianárie. disÍribr-rind{} álcool ern g*l na enlra,da d*

estabelecimento"
Íl - Rçr,.irl firir.a nâ n^rtn rln ecteh+lpnirrr.-ntn'r tr{ Í_v t

III -- Atendimento de dois çlientes por colab*rador,
IV - kíarcações no piso para o distanciamento si-rcial de 2 metros para organrzar

todas as Íllas:
V - Respeito ao tetí) de ocupação ( I pessoa para 8m').
VII - Uso otrrigatório e correto de máscara. cobrinrlo boca e nariz sempre.

distanciamento interpessoal nrínimo de 1nT nos postus de trabaiho" filas eiou circulação,
higienização rjas taãos, cios banlieiros ç rlas superiicies ele toqu* çom áleool 70 ou soh-rçã*

sanitizante de etbito sirniiar.

Aí1. 8o. Fica alrtorizado a funçionamçnto de escritórios de conÍabilidade. advocaçia.

engenharia, imobilitirias e sindicatos coffi no máximo ?5-ôá (cinquenta por cento) dos

trabalhadores, em regime de agendanrenlo e observanda os protucol<ls de higiene deste

Deereto. Llom funcionamento ate no máxilno 20h.

Art. 9'. Fica vedado o conrércic de ambulantes e afins enqu*nto perdur*r a
pandernia de COVil)-19.

EJ
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ESTADO DO RICI GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE BARRA DCI RIBEIRO
Seção iII

Das Casas Noturnas, Pubs e Bares Noturnos

Afi. 10". De forma excepcionai e com o interesse cle resguardar o interesse da

coietividade ficam sLispeilsas as iitirridades efi-r casas mrturnas, pubs, bares noturnos. boates e

sirnilares.

Seçâ* IV
Dos i{otéis" N{otáis" Pousadas e Similares

Afi I lo. Os estabeleçiuentos de que tratâ a presente seção deverão adotar as

seguint*s n:edi das, c un-Iulativas :

i - higienizar" a çada 3 (três) horas, durante o período de l-uncionamenlo e sompre
qriando do inicio das atividades, as superticies de toque (r:orrimào de escadas. maçanetas,

poftas, inclusive de elevadores, trinco das porlas Ce acessc de

pessoas. carrinhcs, etc.), preferencialmente com álcocl em gel 70% (setenta pCIr cenlo) e/ou

ági:a sanitárja, bem Çomo eun bigua-niela poliia*riça, quanenário de anrônia" peróxielo de

hidrogênio, ácido peracetico ou glucopratamina:

l! - higrenizar'. prt'fcr-encra.ltnenlr âpnt ca",la utilizry;âo ou" ntr,nir:irnt.. a cirda i
í,três) horas" durante o perioclo de funcionâmento e sempre quando do inicio das atividades, os

pisos" paredes e banheiro" prefbrencialmc-nte corn ákool e;n gel

70oo {setenta por cento) e'ou agua sanrlanfl- L:etn cot:to corn Lriuuanrda polnnenca. quartenano

de amônio, pero.xido de hidrogênro, ácido peracetico ou glucopratamina:

lll - n:ranter à disposição e eln locais estratégíct-rs. álcool em ge1 70o;o issl*nta p*r
cento), para utilização dos clientes e funcionários do local: e

lV mânter loczus em circuiaçãrr Ê a.res colruns Ç0111 os sistemas de a{

çondiçionados limpr:s (filtros e dutos) e, quando possílel" manter pelo menos uma janela

f y_tt'rna ah,-.rlt corrtril"rrrindn pat-a a rcnnvaqão de itr

Ârt. 12*" O iuncionamentc das estabeiecimentos de rlue trata apresente seçiicr deve

ser realizado üo1x etluipes reduzrdas e Çom restriçãa ao nuurero cle qilartos a 3ü% (trinla por

cento). co111o fbrrna de conÍrille da aglorneração de pessr:as.'I-ados os Íirncionários destes

*.stal-releciirlentos deverãn tãzer uso obrigatririti de másr,:aras d.e proteção indrvidual.
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TSTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRO
Seção V

f)as Academias de Ginástiça

Art. 13'. O luncionamento das academias de ginástica e sirniiares poderá ocorer de

lbrnra presencial restrita com i trlessoa, coin máscara" para 32rr' de área util de circLrlação"

respeitanrlc o limite do PP{l!. com distanciamcnto, sem contato fisico e materiai individual.
Somente a-tividade individual. não permitid+ esFroües cal*tivcs (duas ou rnais pessoas), d*
clualcluer modalidade, atenclin:enlos eür grupos de no máxirno 2 pessoas por proÍissional.
rr\çn,';tân1l^ rr f.'trr.le OCUtraCã{) e {} dirte!:CiLtnentn nlittilnO r{e lrn us4 nhriualÁrin,'nnrrcrn r-lci!:aiiir_v;;iir ii;rir:lriu i- ç.:L_ _*_Li:-;Li'iii; !;i'aiLlL. ui

rnascara. cobrindo boca e nariz.

r-nnírr rí ,1 rÍ\,nt t I tlL\/ tr

ntC nÍ'('T'DI/-/'\rC 
^ 

l'1/f\,'Tl\(\ r 
^TIl:If\^nT:C 

r[r I 
^4.,i!C 

DrrDt r/./\CIj.iJI\LJir\r\t.rL.)âl-vr-i\itJJi-.rilviLiÁili-.)i_ivi LvL.-ril:l't-; ÚLiL(J."_:

Seção i
Dos Eventos

Art. 14o. Firram proibidos toelos os eventr:s públicos eiou privados €lr1 loeais abçfios
e/ou fechados agendados qlre irnpliquem aglorneração de pessoas, salvo os evefltos oficiais de

governo das esf'eras federal, i:.sta{il{ai e mr-Lnicipa-l

(enàn [T

Dos Velórios e Enterros

Aú. l5o" Fica limita-do o tempa mínimo passirci do hcrra.no pa.ra velórios e n*
máximo pennititlo de ate 3h; e o acesso de pessoas a capelas e afins a -§ü-oro (cinquenta pt:r

ce..'lt,rl dr c:p:icidade rnáy.ima pre'.'istr no .À^!i rr-a de Furrcionarnento.

Art. l6o. O cerimoniai de qualquer sepultamento não «Jeverá conter aglamerações.

respeitando a distância mínima de pelo menos 2 (dois) metros entre elas, bem como outras

rnedidas de isolarnento social e de etiqueta respiratoria.

Aft. 17"" Se r":onstiitado óbito por COVID-19 não serão permitidos velorios e

llrner:ais.

A.rr.. lRo B.ecotn*ndr-se q'-re t urna se-jr mantiila Íechadr !acrada. {çom r isor qr.rando

possível), ent todos os casos, tanto no velório quanto no §l{lmento do enterro. ou seja, do inicio
ao fim do sepuitarrento.

Ar1" 19o. Recomenda- se qao o eflterro ocoffa com nü máximo I0 (dez) pessü&s,

evitand* ãsslm aglornerações

+)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRO
Seção III

Dos ilarques Municipais. Praias e Areas de Lazer

Art. 20*. Fica proibida a permanência de pessoas nGS parques rnunicipais e áreas de

iazer coletivo no mr"rnicípio de Barra do Ribeiro. ssndo perrnitido apenas circr-rlação e

realização i1e erercícios fisicos, c{irx distanciamento interpe-ssoal rnínimo de 1m, uso

obrigatório e cor{eto de rcá.scsra cobrindo iroca e nadz.

Art. I !" Fica pr-tibi,Jc :,. ptlinrnência de pt'ssoas nns prirr.s e íàr:a de :rrerr- assirr:

como agk:merações, churrascos, piqueniqr"res, lbstas, luaus. banho de águas e priltica de:

Êspo$es acluáti*as, e ciualqu*r outros event*s, senCo penilitido apenâs circuiaçâ.o e realizaçãrr

de exerçíçios fistcos, com distanciamento interpessoal minirno de 1rn" usn obrigatório e corret*
de nráscara cobrindo boca e naflz.

Parágrafo único. Ficarn vedadas excursões adr.indas de outras cidades para fins
turisl-iç<ls.

,At1 1)o Ficr nrnil.ido tt litncinna!nfn1.,.r qlp nl11 t'rnr,.dç 
'' nirt.clra.c fi:clta<ia.s.' ' ' -" i" i :(,.' Õ:

Art. 23o. Fica probido a utilizaçãc] de equiparaentos de diversã* infantil (prar:inhasi
§m praÇas públicas.

Ad. 24'. Ficani proibidos os jogos de mesa e bocha.

Aú. 25'. Fieani proibidos os jcgos de tilf*hcll de §ociety, Íirtebol de carnpo niis
clubes espoitivris, futebol 7 {sete) nos clubes sociais e espoírivos

Seção IV
Do Distanciamento Social

Art. 26'. Fica determinada, situaçãa de dists"ncia-mento social a torla a pessoa r-rom

nrais de 60 lsessenta) anos de idade, restringindo suâ circulaçâo no Municipio de Balra do
F iheirn Se'âr' nenniti,Jos d,:sltcatnerlt(]( qorrren!e nr!-ír rea!iracin ri,: atiyidrd,:s estritarncnl".*' i 1 iç'i''

neçessárias, colno alendimento medieo e hospitalar, realização de exafiles lahoratoriais,
vaeinaç:ã6, aquisições em con'iéreio de produtos alirnentisios * famáçias.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRO

CAPÍTUT,O III

DAS I\,€DIÜAS DE HIGIE]TJIZAÇÃü L]h4 CE.RAL

!rt -)?o /\. :*..;^^ ^ -^.^-ai^.:. -^ ,.,'.Ll! i,-^^i^ ,.-;. ^J^- ^^.- +-1 ... .. ....--;^* ^1111. -- / Lr5 uiuíiir5 L tu[,AriiyUr..: pLiúiluii:r- (.i5 iir(-iii5 liiiii{ii(;-r Cüiil triii.\ü :\Upüfiüi ;t

20 (vinte) pessoas de lorma simultânea, deverão adotar as seguintes medidas ac pública em
gera l:

I - clisponibilizar álc*ol ern gel 70?;á isetenta por centoJ. nas suas entradâs e âcessos

de pessoas:

Ii - disponibilizar toalhas de papel descartávçl.

Pa-rágrafo irnicr:. Lls i<ieais rorr"r acessa disponibilizarãa infbrmações sanitárias
visiveis sotrre higienizaçáo de mãos e indicarâo onde é possivel reaiizà-la.

Aft. 28". Os banheircs pirbiicos e os privados de uso collluÍn deverão disponibilizar
sabão, sallonÊte iietergente ou siinilar. e toihas de papel descartáveis.

§ i" Os banheiros deverão ser higienizados em intervalos de 3 itrês) horas, Çom uso

diuti;rnainente de materiais de lirnpeza que er,item a propagação do CO\1D-19, sendo
ohrigatoriaruenÍe higienizados no ínír:ia e ao final do r-x-pediente on horiirios rie Íuneionâment*
do argão, reparlição ou estabeleçimentn.

§ 2o Durante o perioclc) em qile ôr-qão, reparliçâr ou estabeleeimerto não sstiver ern

funcionaruento" fica suspensâ a periodicidade prevista nt § l" deste artigo.

CAPÍTT]I-O IV

DOS BS'f AtsE t-ECIN,IENTOS REI. iCtC}SOS

,A.rt. 29*. Fica pen-nitido missas e cultos religiosos com o máximo de pessoas no
interior dr: ternplo de 109â {dez por cento) da capacidade máxima. nào podendo ser superior.
em nenhutna hipótese, a 3íj {trintai pessoas, çansideranda-se a número de cadeiras cu banei:s.
respeitatrdo-se o teto de ocupação cla espaço fisicr'r e c**io modo de operação c presencial
restrito com ooupação intercalada de assentcs. Ficandc perrnitirlos 2 {dois) encontros diários
flos sstaLlelecinrentos reiigiosos" de qualquer doutrina, übser\.ado distanciamento tnterpessoai
míniinc ek dois metros entre o*c participantes, ilão ultrapas,rani{c a harário de 20h" deven{s cs
responsáveis adotar as seguintes merJidas çu*:rilativas:

í hiuierrirar ilrtranl,: o pr'ritrdo cle tInçionAnr.,nt^ r{e t,'rnnlnc * iqreias rl sctnl-'rc
quando do iniçio das atividades. as superÍicies de toque (corrin:ão de
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escâdas. maçanetâs. portas, trincn de portas de acesso de pessoas, carrinhcs, etc.1,

preferenciaimente com álcoo1 em gei ?0?1o {setenta pr:r centn) eiou água sanitária, bem ccmo
com biguanida polimerica, quarteaário de amônio. peróxido de hidrogênio, ácido peracético or.r

glucopratamina,

II - higienizar^ preí'erencialmente. após cada utilização ou. no minimo. a eada 3

(três) haras, durante 6 períodcr de fun,-:ianarnento e semp{e quando r1o iníçia das atir.,idades, o,r

pisos, paredes e banheiro, preferenciaimente çonr álcoal em gel 70% (setenta poÍ cento) e/ou
n,rrrc eonirárir lrn^r í-nrrrrr cntn hilrrRnid:: nolitnerira rrrtartgnáno,Jg grnônin narÁr.idn,l,'i.'rij\uu:r'uli PL'iir;rLilr:t. LiL;aiL.,iiitiIJ i.- gr:i\':;iij. íjLt'J.'.iu'J uL

hi dro gênio, ácido peracéti co rru gl ucopra tami n a.

IItr - nranter à disposiçào e em locais estratÊgiÇos, álccol eni gei 70?á (setenta por
cento) paÍa uso dos participantes do encontÍo,

iV .- manter loc.ais de circulação e ároas corluns com sistemas de ar eondic.ionadas
lirnpos (Íiltros e dritos) e, quando pr:ssivel, manter pelo menos ul1lâ janela externa alrerta,
contribuin,Jo paía renovação de ar.

Parágrafb itniçc. Tcdas os pa(icipa,ntes de ercntos religrcsos deverãrr tàzer usi:
olrrigatorio de máscaras de prcteçâo rndividual.

ía 
^ 

DI'I-'T Tl íl \/
L/ !t tl L,L\/ v

DOS SERVIÇOS PUBLICüS

Âr-t. 30". Os titulares rlos órgãos da Aclininistração Municipal Direta e lniÍireta
dcrrçrão avali;ir a prissihrlidad.e cle suspen$o. redução. a,lt*ração ou iruplernentação cle nova-s

condições temporárias na prestaçâo de âÇesso, bem çcms. outras nieilidas, considerandcr a
na!r.treza de stn'içtr no p*r-iodo'-ie tlnergôncir. o íl'.lri- c aglorneraçro cl* ptssoas nr.rs !oc:.is,..ie

trabalh<1, emitinda os I'egramcntos internos necessários. Os servidores pertencentes ao grupo de

rise:o clevem atuar ,nreÍ-erencialmeate em home oftice, send<.r que o fi.leslno pemanecerá a

disposição clo Municipiu no seu heirário de trabalho.

.\fi iln. Fica cstabclccido hirrilrio cxccpcional clc tuni.:ioneixcnio dc Cabincic iic
Pref,eito e Secretarias da Fazenda; Administração: Educaçãr e Cultura. Desenvolvimento
triconÔmico, Turistttü. Desporto eLazer. e Âgricuitura e Meio Ambiente das 08:00 as 1.l.0ü
com atendimento interno e externo.

Âri" -?2'. À Seçreiaria cie iiiira: funciutará no iruráiio tias ü7.üüi: eis i3.üüii. Çúr-Í-i a

tatalidade dos servidores da pasta, excetuando os pertencentes ao grllpo de risco.

Ar{. 33o. A Secrstaria da S*údc peÍrnâner:e sem alteraçãc n(:} horá-ricr de
{uncionarnento, tânlo no Pronto Atendimenl* cluanto nos Postos de Saúde e administrativo e

lirncitxurá §,JlT't:l t,-tlalifln.le dcs sen jd*rts rJr nnsl:a e.:r'etLrânr|) oc. neÍÊncenrêc 2r',lrrrnn íj,'

fi§C§. hf 10
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Art. 34". A Secretaria Do l)esenvoivimento Socral, Cidadania- Habitaçâo, Mlúher.

[;amília, .Tuventude e Direitos f-l"rmanos permanece sem alteração no horário de Íirncionamento.
tanto no CRAS. Casa da Mulher, aclrninistrativo e Gutras atividades, Íuncionando com â

totalidade dos servidores da pasta, excetuando os pertencentes ao grLrpo de risco.

Art. 3*5o. Em çaso de necessidade, o Sr. Prefeito e Secretários Municipais poderâc
eslerider o horário ou çhamar o sen,idor ao qual teÍn neüessid.ade do trabalho a ser prestado sem

qile isso implique em hora ertra" Lnna vez dentrci do horária ronnal de trabalho, vindo a inçidir
hnra e,xtra soffiente em oâso de chamadü Gue esteia fora do horário de trabalhc normal dr:

serr,'ictor.

Farágrafo irnieo TE:rão preferêne ia para o r*gime de teie - trahalhçr os sen iclores:

T conr idade igual ou superior a 60 anos, e.xceto nos cas{}s em qlrç o regirne de

teletrahalho não seja possível em deçorrôncia das especiiicidades das atribuições. bem comil
nss casos dos servidores corlr atuação nas áreas de sairde" tràn-sito, liscalização" vigiiância,
a-qsistência social, ot-rras e a:r seÍvidores convocados pe-la Âdririnistração Mr,rnicipal.

Il - Gestantes;

I II - portarlores de doenças respiratórias ou ir"nunodepresscrras. e

IV _- pr:rtacl-ores de dcenças quL-, por recomendação meclica especil'ica, deva-n'l fi,--ar

atàstados do trabalho ckirante o periodo de emergência de que tratâ este Decreto.

§ l'hlos tertnos ilo caput deste artigc, os servidores, uÍbtivos ou cornissioRado§,

empregacios públicos ou ccntratados poderâo desempenha.r suas atribuiçôes em dornicíiir:. err
modalidade excepeiona,l ds trabaltrcr rem*t+, {"'}t1 pr-:!' si,ctsma de rcv*zaments de jornada de

trabalho. no intuito de evitar aglomerações eln trocais de circulação c*mum, a critério e

nere:si,Ja,Jc do Potl*r E::s,Julir o

§ 2" Fica recomsndado que as reuniões presenciais respeitcur as norl"Iras ia editadas

de prevenção e higienc colrio lrsc d* álr**1 g*i, distâneia rnínima de 2m {dcis m.-'trcsJ cnrre os

participantes e uso obrigatório de máscaras de proteçãr:.

Afi. 3ó". Ficam suspensos os prazos de sindicâncias, os processos administrativos
elisciplinares, cls prâzos para inlerposição de reclarrações, reÇursos admidstratilos e recursos

tritrrúários no âmbito rnunicipai" e os prar-os para atendimento da Lei de Acesso à Inforrnação.

Art. 37". Ficari proilridas a participação ile servi<iores rru de empreuados. excetc,

aqueles rçlacianados aos serviços de saude, ern r-':ventos ou e1n 'r'iagens intenlunicipais,
rnteresladrrars eror.t inlerngcronats.

Art. 38'. Os servidores e os empregados publicos que tem contato ou convívio
direto oolr oaso suspeito ou confirmado tarnbem devem informar o fato à chefia i*recliata.

L1\r



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRO

Art. 39". Todos senidores que exsrçarn atii,idades ligadas à prestaçào de serviços
cie atendimento ao pirblico em geral deverão fàzer uso abrigatório de máscaras de proteçãc
inclividual"

Art. '10o. Fica autorizada a cedência de servidores entre Secretarias lvlunicipais para
atuar, e.xcepcional e temporariaurente, independente de atribuição de

fr-*rçã-o oll cáIrgo desempenhadr--r, exclusiuai'nente cnrluanto durarem as raedicias de prevençãa *
enfrentamento à pandemia de COVID-i9.

Seçãc I
Do Atendinrento ao Publico

Art.41o. Ficam lin:itadas as atii.idades de atendirnento presencial dos seniços-
resguar,Jada a manutençãcr integral dos sen iços da Secretaria ful,,rnicipal da Saúde.

Parágraf,a irnicc. Os referida*c atendisrentcs der,,erãr-'' sÊr realiza-das.
preferencialmente" poÍ nreio eletrônica ou teleÍbne, qua.ndo couber. podendo,
excepcit,'nallteltte, s* rea!izar atÍa.,,és de lgeedarnento individ,.lal *m cas+ d* necessidade.

Aí"t. 42". As taras de protoccl* serão isentas ,Jurante o perÍodo vigente dest*
f)ecreto, podendo as de mandas de urgência ser realizarias por e-rnarl
protacoi ot@barradoribeiro. rs. gov" br ou pelo teletbns í 5 I ) 34 82-2 I I 0.

Seçrãer II
Dos Serviç.os Pirlriicos rle Assistência Social

Al1. 43'. Ficam re.cguarda.Jas a raanrúenção integral dos serviços da Secr"etaria
Municipal do Desenvolvimento Socjal, Cidadania, Habitaç.[6, Mulher" Farnília, Juventude e

Dii"':itos l'{u::trn+s respeit+r:d+ rs restr"rçôts no iocanl,i aL.s prut,.rco!+s,1e pr"evençà,.r ai-r

Coronavírus" tais colxo evitar aglomerações, atendimento (se possível) individuaiizada"
respeitando o distanciamento sr:eial e o L1sü coÍreto rie iaáscaras c*brindo bcça e nariz *
higienização coln álcooi c-m gelohrigatóno.

Art. 44'. Ficarn suspensas, a contar da data da publicação deste I)ecreto, todas as

atividades coletivas de Assistência Social"

Parágrafa únieo. A sr-rspensãr: prevista flD {'{.tpt:í deste artiga aplica-se. inclusive, aqr

servlço dirs Centros de ReÍêrência de Assistência Social (CRÂS) e todas as atividades da Ltasa
Ca L'rirr:ça * dii 1.,Í,1,:lcentc

q
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CAP1TULO VJ

DOS EST ABL,I,ECiMENTCS DE ENSINO PLTBLICOS E PRIVADOS

Ari. 45o. Fieam susp{:írsâs as aulas dç toda a rede municipal de educação. admitidr,r

o ensino rernoto, a-tri o dia- 04 de a-bril de ?0: L

Â.rt. -{6o. Ficaln pcrrnitid:is rs aulas nos cslabclecirnentos de errsino prirado de

todos os nírreis e de qualquer natureza. seguinclo orientações do regramento do Protocol{i de

Distaneiamento Cçntrolado der (ioverno do Fistado do ltio Crande d* Sul, conr distançiamento
mínimo, utilizaçiio de materiais inclividuais, sendo vedadas ativrciades coletivas clue envolvarn
aglorleraçâo e contalo tlsico. ohrigatório uso de nráscaras e equipamentos de proteção
individual {l-lPIs), aléra de higienização do anibiente e dos maÍeriais utilizados.

Os estabeieçimentas deverào observar tss norrllas do Sistema de Distanciament*
{lontrolado estabeleçidas nr: Lleereto n' 55.?4t1" de 10 rJç nraia d* 102ü, as respe*Íii,as mçrl-idas

permanentes e segmentadas, bem con:o o estabelecido ern Portaria Co junta da Seçretaria
FStad*al <la Sar-rde e,Ja SeCret4yjS pgterirrel rla Frlrrr-ecão e +S diSp,_-'Sr.clS deSte Deçr*tO em
especial (lapitulo Itl.

l lrL. 47o. Fiçaru vedadas as aulas de toda a rede estadr:al de rducaçã+. admitido cr

ensino remoto. ate o dia ü4 de abril de 2ü2í.

A.rt. 48o. Ficatn pentitidas as aulas de Ensino de Artes e Cultura, com utilização de

5Ü0á (cinquenta por centci, com atendimento individualizado ou em peqri*fios gruprls, sendo
que ein loçais abertos máxjmo de i{l {dez) participantes e efil lacais fechados =5 (cinca)
participantes, oÇorÍendo obrigatoriaments. intervalo d* uma hora entre as atividades paÍrt

permitir higienrzaçãa do arnbiente e das ma eriais
iitiiizaelo-q, r:bsenando todas as medidas de distanciâmento sccial e de higiene dos Capítulos 1i

e III ilcste Decretu r:r itanrln iJ{}nlatL) tjsicn enll'e os pat-tictprrntfs

['3riiÍJra.Í',-l unic,-, A.Jrlernrirtaçà4,J.: srrspensà+ e redaçors per"clrrrará ate a t\aiiair].n
dc Comitô Municipal de Âcompanhamentc do COVID-19
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CAPÍTUI-O WI

DO TRAN*CPORTE COLETIVO URL}ANíJ T.J METRGPOLITA\TO, TRANSPOR-TE
PRIVADO DE PASSAGLIROS. TRANSPORTE INDIVIDIJAI- PUBi-]CO g PRIVADO

,{rt. 49". Fica detemrinada a lotação nráxima do veíçulcl ern 509á da capacidade
para veicr"rtros llxecutivos/Seletivo. 50-o.,í icinquenta poÍ cento] para veícu!os tipo Comum e 50:ro
(cincluenta por cento) para veículos fretados em cada viagem a ser realizada.

Afi. 50*. Fican:r estabelecidas as seguintes medidas parâ os operad*res de sisten:*
de rnobiiidade" ern especial o transporte çcrletivo urbano, rural e nretrapolitano. o transport*
privado, o transpotle individu*l pútrliea e pri.tacl* ,1e passagerros, para enÍientanrentr-r da

emergência de saúde da pandemia decorrente no nor;o Coronavin-rs {COVID-19).

Parágrafo único. A flscalização será reaiizada. de f,onna compartilhada. pela
Secretaria Municipal Obras" Trânsito e Planejamento e Secretaria lv{unicipai da Saúde .

Seção I

Das N.{edicla"s ele }{igi*nizaçào pâra o Sistema de Mchrlidacle

Ar1. 5!o. O sisteura de;aerhilida-d-e,-:rl,rana e rr,rral operado;:elo lranspr.r4s çolçfivrl
urbano, o transporte metropolitano, o transporte pnvado. o trânsporte seletiva por lotação.
transporte indiviiÍual pirblic* ou privado de passageiros. adotará medidas eie higienização e

ventilação nos veícuios por intennecilo da ahertura de janelas" conlbrme segue"

{ __ abservar e fazer *bserv"ar a al-rrigatoriedade. para lngresso e permanência nas
veicuios, dtt uso cle máscaras de proteçào faeiai pr:r qualcl*er pessoa, em especial pelos
passageiros" motoristas, cobradores e quaiscluer outros err,pregados au usuários:

II - higieniTsl .sup*rÍlcies de ccntalo {rlireçãc" haneos. maçânetas. painel de

controle, portas, catraÇas, corrirnào. baras de apoio, etc.)corn álcool iiquido 709.,í (setentapcr
er:ntn) a ead-a viasenr no tra.nsporte inijivic}_lal e diarianrenÍ* no coletiro:

lil nranter à disposiçãc na entrada e saida do veiculo. ákool em gei 700á {setenta
por cent*). para utilização dos clienles e f-uncionários do local"

iV - manter lixado- em iocai visivel aas clientes e tuncionários, intbnnaçÕes
sanitárias sobre higienização e cuidadcs parâ a prerrençào á COVID-19;

V - aÍ-astar. tmedtatatnente, É]m quârentena- pelo prazo minrrno de lrl (quatorze

dias). das atividades em que haja contato colx ouÍros Íuncionários ou cotrl s pirhlico todos os

empregados que apresentem sintotnas de contaminação pela COVID-19. assim bern como
aqueles que tenhanr contatü ou ccnvívio direto com caso suspeito ou conÍlrmado.

§ 1o Para manter n a.mbiente areiado. c, trânspofie dcverá cirerrlar com janelas

abertas.
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§ 2o No caso da imptissibilidade de abrir janelas, deve manter o sistema de ar

condícionado hrgienizado.

Art. 52'. Fiça determinada a Íixação de informações sanitárias l,isiveis sobre

higienização e cr"ridados co111 a prevençâo do LIOVID-1q.
Afi. 53o. Fica reçomendado aos usuários ele todos os modos de transporte

rentuneradc, de passageirLr*s, :rutes e duranle a utilizaçãc das vsiculos, a adoção das rnedidas de

higienizaçâo e de etiqueta respiratória recomendadas pelos órgãos de saúde, em especial.
I * higienizar as mã+s eptec e anóc a rçnlizncãn rle .-.isçrerr 4os r.reiculos de

tÍansporte rem unerado de passagerr*s:

II evitar o çerntatr: eiesnççessário oom as diyersas partes de r,,eíeulo,

Ii1 * proteger boca c nariz ao tossir e espirrar" utilizando lenço ou a dobra dtt
cotovelo, em respeitr> à triputração e aos demais usuárias e de inodo a evitar a disseminação rie
enf'ennidades.

Parágratb única. { }s horáril-rs ele circulação ile vçíe ulos de transporte eoletivo
urtrano e rurai serão reduzidos devido à diminr"rição de den:randa e seguindo as nofix;ls
e-stabeleei dâ -c neste Decreta.

AÍt. 5ri*. Fica recomendado às çonçessionárias da transporte çoletivo do lv{unicipio
<.Je Barra do Rrbeiro.

I a realizaçãc r1e lirnpeza r!*s pontas de contato Çom as màas dos usuários, com
toleta, bancos, balairstres" pega+não, corrimão e apaios em geral. a ser realizada sempre que

pa'ssír,e1.

{I - a disp*nibilizaçâ"*. na.s enlradas e saídas dç .".eieuln. de clispensadnr*s dc á1çoo1

ern gel 70% (setenta por cento), para utílização dos ,;suários.

Ar"t. 55o. Fica autorizado e reccmendado às conces-ci*nárias dCI tran-qporte coletivcr
pcrr ônibus arealizaçáo de viagens somente com passageiros sentadcs nos veiculos.

Subseção i
Do 'fransporte lndividual d* Passageiros

Aü. 56o. Os vsjçulos do transparre individual publico ou privado de passageiras.

exeçutado no Municipio de Rarra e1o Ribeiro. deverão cbservar.
I a higienizaçào das màos ao thn de cacle viagem realizada, mediante a lavagem

ou a utilização de produtos assépticos - álcool em gel 7i)-9.à isetenta por cento).
II - a- hilrienirlrin dnç enrrinlt!Irlnfrr( de nl.rrnt..ntít elc! !"Ânir-n írrránrrinrci f.irr.ilr;r:ii:r

de credito e de debito) após cada r,rtilização;

de cartã+
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lll -_ a realização de limpeza rápida dos pontos de contato coü1 as mãos dos
usuários. coilto painel" maçanetas, banços, pega-rnãc. pu.xadares, çirto de segurança e fivelas

IV - a circulaçâo dos veiculos apenas cofii asjanelas abertas;
V - a disponibilização de prodLrtos assépticos aos usuários - álcool em gel 70o.,á

(setenta por cento).

Ar-t. 57'. Fica reconrendâdo acs usuários" ante*c e du:ante a r-itilização dos veiculos, a

aeioção das r.nedidas <ie l'rigienizaçâo e d* etiqr-reta respiratória rec*mendadas pelos órgãçrs da
sai:,J*, em especiai:

I .' iiigienizar as ;nãos antes e após a realização de viagefit ílos veieulos de
transporte remunerado de passagciros.

ii -- evitar o contato desnecessário com as diversas partes de veículo;
III - proteger boca e nariz ac tossir e espirrar, utiiizando lenço ou a dobra do

ctltovelo, em respeito à tripulação e aos denrais usuários e de nrod* a erritar a dissen'linação de

enlermíeiades

cAPrTLlLo viil

DA PRCTXJÇÃO FLORESTAT.
Ar1. 58". Fica aiitorizado eis serv-iços de priidução f'lorestal com 75§..á {setenta e

cinco por eento) dos trabalhadores. ob"seftando os protccolos de higiene deste Dec:retlr.

CÂPíTULO IX

DAS INDUSTRI,qS

Ar1. 5Ço. Fica autorizado os serviços de prcdriçãa inclustrial tais corno ccnstrução cie

edificics, olrras cl-.-= infi*estrr-rtura, alimentos" c*uro e calçadcs, maderra, pa-pe! e r,eldr:se-
químicos, boracha e plástico, d*ntre outros col)1 r1o maximo 75-9á isetenta e cinco por centü)

'.los trshelhadr:res. ob5:ç'1^1ssds o: protlcr-!cs,Je higirne deste Decr,:tt.

..4 I-}I'T'I TT A \/L,11 iatJL/\/ rl

ní'ls cÍjD\;!fí1c ut\r 
^ 

\r/-utDí-\cu\,"J JLI\ Y l\ \/J i ll\rat{L i,iI\L/.J

Art. 60". Ficarn autorizados os seniÇos das Agências Barcárias coin no nráximi:
5A% (cinciuenta por çenloI dos tratralhadores, em r*girae presencial restrito on Çonl
agendamento, obse§,ândo os pr-rrtocr:los de higrene clest* Decreto.

Lrt.61o. Fieant aritorizados os seniços de lotéricas çom no máxirlo 5}otb

{cinquenta por cento) dos tr*balhedores, observand$ cs pratacclos de higiene deste l}ecreto.

{r4L6\\



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRO

CAPÍ-i'Ui.O XI

DAS ATIVIDADES CAN{PEiRAS

Art. 62o. Fica praibida a realização de toda e qualquer atividades canrpeiras

inçluindc tiro de la,ço e rodeios.

CAI]ITIILO XIl

l-'tíl l-í)\411 tr trv rp 
^r.tlfr'ltt\t ^lJlí1 

nl. ç^t lr'\t.'uu Lvfvrf,aL a_,-rtr\rrvluJl1 \1ra\a\l DL ^rf \\)uL

membros

I - Secretár'ia fu{unicipal da Saírde:

il - Secretário Municipal da Adrninistraçào.

Ill - -(ecretárir \'lirnicipiil ,fu Educe-ção e Ctrltur-a.

IV - Se{rretária do Desenvolvimento Social. Cidadania, Habitação, Mdher, Fanr{lia.

Jrlentude e Direitils Humanos,

V - EnÍ-enneira {lheÍb.
Vi - Fiscal Sanitárir:;

ViI- Secretário Municipal de Agric.ultura e M*io Arnbiente.
\TII - Secretária Chelb dç Gabinete:

lX Pr*siclente Âssoc-iaçãr.r Comere ial {ndustrial de Barra- do Ribcir*
ACítsARRA;

X * Pre-cidente da Câmar+ de Verearlores Municipal:
Xl - Ccimandante de Pelotão Brigada fuliiitar Local:
XiI - Ileleuado de Polícia Civil.

Parágraío único" O Llomitê irá acornpanhar monitorar e erritrir orientações,

pareceres e infonr"rações, em paraleio com orientações estaduais e federais.

r ,{ DI,TI IÍ í1 \1'I I t
\ ali I I L-rL\-/ i\tlt

DAS DiSpOSrÇÕES FlNAlS E I]{ANSTTORrAS

Art. 6,1o. Fica cleterrninado o uso obrigatóri* de cráscaras de proteção facial sÊrxpÍe

que se sstiver em recinto coleíivo, compreendido coma loc"?l destinado a pennanente ulilização
simultânea por várias pessoas. fechado ou aberto, privado ou púlrlico, bem como nas suas áreas

de circulação. nas vias pirblicas e nos nreios de transporte. h( 17
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Art. 65u. Aplicarn-se cumulativamente. as p*nalidades de advertôncia. multa,

interelição total r,'ru par*ial Ca atividade e cassação de Alvará de Localizaçã,o e Funçionament*

previstas na L,egislação h4unicipai vigente. A raulta será estalrelecida

em 2000,á (duzentos poÍ centoJ do Vaior R"eferônçia h, nicipal conforme art. 9o <la i,ei

Municipai no iü3i'i963. Ern caso de reincidôncia, a multa será de -§(lil?o iquinhentos prtr cento'1

do Valor Referêneia l\írrnicin»l cern nrejuiza d*s <lemais sanções prer,ista-s neste artigo.

Arl 6/"'u. .A"s rnedidas prt'\ isÍrs no p!-esent,i Decrclo pcclerão scr rea'.alia,Jas a

qualquer mcmento, de acordo cofil a situação epi<iemiológica dr: Municipic d,-- Barra dc Ribeirtr

e dr: iistarla, ap{ls avaliaçãe do Conlitê dc' Acoinpanhamento do COVID-I9.

Ârt. 67n. Os trabaihadores em geral pertencentes a grupo cie risco (canr mais de 6ü

ânos olr süü:r comorbidades de risca) devern ser obietc ile atençào especial, priorizando sua

pennanôneia na própria residência em teletrabalha i:u trabalho renrcto. Casc seja indispensávei.

a prÇsençâ nli L'mplÇsâ, etr:u l*ç.al elç traballi* deste gmpr:r esp*ciÍ'ier-'' ele trabalhadores clevc. s*r
priorizado trabaiho interno, sern contâto com clienies" el.Il iocal reservado. arejado e
hisitxizado srl firr rJç rada turnc de trabalh*.

Art. ó8'. Os casos oi:rissos e as eventuais erceções à apiicação deste llecrçto serão

dcllnrdos pelo Prclcito.

Art. 69". F,ste tr)ecreto entra err vigor na data de sua publicaçãa e terá r,alidarle petro

?Ítzü de 15 íquinze) dias" podendr: ser prCIrrogado, caso rscessário.

GABII\iETE I)í! PREFEITü -1lr-jIt{llPAl. ern l2 de *rarço de 2t-rl i

J,,tiR .\{;{CH.A§C}
PreÍ'eit* iüunicipal

-5à"r"4*---.

PUBLICADC nos termos
da Lei, de Ja/ cô-/:pxl
a 9§'
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