
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO MUNICIPAL DE N. 071/2021 

 

 

SÃO ADOTADAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

PLANALTO-RS, A PARTIR DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 

2021 ATÉ O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, MEDIDAS 

EXCEPCIONAIS E EXTRAORDINÁRIAS A SEREM 

OBSERVADAS PARA FINS DE PREVENÇÃO DE 

CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19, 

CONFORME RECONHECIDO PELO DECRETO 

ESTADUAL Nº 55.882/2021 E ALTERAÇÃO OU 

SUBSTITUIÇÕES POSTERIORES, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO/RS, SR. CRISTIANO 

GNOATTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município; 

 

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 Federal; 

 

CONSIDERANDO o dever e autonomia do Município em cuidar da saúde 

pública, devendo instituir medidas de prevenção e enfrentamento a pandemia pela 

COVID 19; 

  

CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Rio Grande do Sul nº 

56.025/2021, que altera o Decreto Estadual de n.º 55.882/2021, e dispõe sobre as medidas 

extraordinárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 

Coronavírus e suas mutações; 

 

CONSIDERANDO o aumento expressivo de casos de COVID-19 ocorrido 

na última semana no âmbito do Município; 

 

 

DECRETA: 

 



 

 

 

 

 

 

 Art. 1º - Reitera-se a adoção já prevista em Decretos Municipais, no âmbito 

do Município de Planalto – RS, o disposto no Decreto Estadual de n.º 55.882/2021 e suas 

alterações posteriores e substituições, sendo instituídas medidas sanitárias extraordinárias 

para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19). 

Art. 2º - Fica proibido a concentração de pessoas em espaços públicos, como 

praças, parques, parquinhos infantis, sendo permitido somente a prática de exercício, 

sempre em movimento, sem possibilidade do indivíduo permanecer parado no local. 

Art. 3º - Fica permitido o funcionamento de academias, clubes, 

piscinas, quadras e similares, mediante cumprimento das regras de 

distanciamento, higienização, detalhadas em norma Federal, Estadual e 

Municipal, mediante assinatura de TERMO DE 

RESPONSABILIDADE junto á Prefeitura Municipal, com obediência 

de ocupação e distanciamento e atendimento aos seguintes requisitos: 

I - Fica permitido a ocupação em espaço aberto de 1(uma) pessoa a cada 8m². 

II - Fica permitido a ocupação em espaço fechado de no máximo 1(uma) 

pessoa a cada 16m². 

III - Fica obrigatório o uso de máscara por todos os presentes no local. 

IV - Fica vedado o compartilhamento de equipamentos ao mesmo tempo, sem 

prévia higienização com álcool 70% ou solução sanitizante similar. 

V – Fica obrigatória a colocação em local de visibilidade informações acerca 

dos protocolos sanitários e capacidade máxima de lotação no local. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica permitida a prática de esportes 

coletivos, com duas ou mais pessoas, com o atendimento de todas as 

determinações anteriores e mediante: 

I - Agendamento prévio, com intervalo entre o término de uma prática e o 

início de outro de no mínimo 30min (trinta minutos), com higienização obrigatória dos 

equipamentos utilizados. 

II – Distanciamento  interpessoal  mínimo de 2m (dois metros) entre os atletas 

durante a prática das atividades. 

III – PROIBIDA a presença de público ou plateia. 



 

 

 

 

Art. 4º - Fica autorizado a realização de competições esportivas no âmbito do 

Município, sendo vedado a presença de público espectador, mediante autorização prévia 

do Município e obedecido todos os protocolos sanitários e determinações contidos neste 

Decreto. 

Art. 5º - Restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias, lojas de conveniências 

e congêneres poderão atender presencialmente na forma estabelecida neste Decreto, 

mediante assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE disponibilizado pelo 

Município de Planalto, e: 

I -  O atendimento do público de forma presencial nos estabelecimentos 

referentes no caput poderá ocorrer até à 01h da madrugada, com ingresso de clientes 

até à 00 hora (meia noite), devendo retirarem-se do local até à 01h da madrugada; 

II -  Fica vedado o atendimento e/ou permanência em balcões, de público em 

pé, e, ainda a apresentação de músicas ao vivo e/ou som mecânico. É permitido som 

ambiente que não prejudique a comunicação entre os clientes; 

II - Fica vedada a permanência e o consumo de alimentos e bebidas, em pé 

ou sentados, no pátio, sobre ruas, estradas, estacionamentos, próximo a bombas de 

combustíveis. 

§ 4º Fica vedado o uso de espaços e/ou áreas públicas e privadas para a 

permanência de clientes, em pé ou sentados, que não estejam regularizados e aprovados 

junto às edificações dos respectivos estabelecimentos, como área destinada a esse fim, 

nos órgãos competentes (Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal). Poderão 

permanecer os clientes em áreas regularizadas/aprovadas/autorizadas pelo Poder Público, 

sentados, com no máximo 06 (seis) clientes por mesa, distanciamento de 1,5 metros 

entre mesas e 60% da capacidade de público conforme o PPCI. 

Art. 6º - Os mercados, supermercados, mercearias e similares, deverão adotar 

as seguintes medidas: 

I – Assinarem TERMO DE RESPONSABILIDADE, realizarem a 

higienização após cada uso, tendo funcionários destinados única e exclusivamente para 

este fim, sempre quando do início e durante o período de funcionamento, as superfícies 

de toque (cadeiras, maçanetas, puxadores, carrinhos, cestas, balcões, equipamentos 

eletrônicos como máquinas de cartão de crédito, mesas e bancadas), preferencialmente 

com álcool em gel 70% (setenta por cento) ou água sanitária; 

II – Higienizarem as máquinas para pagamento com cartão e esteiras com 

álcool na concentração 70% (setenta por cento) e/ou preparações  



 

 

 

 

antissépticas/sanitizantes de efeito similar após cada uso, bem como alças de carrinhos 

ou cestinhos e similares; 

III – Manterem disponível na(s) entrada(s) dos estabelecimentos 

funcionário(s) a fim de realizar o controle de entrada de clientes, com a utilização de 

senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro ou fora 

do mesmo; 

IV – Manterem disponível na(s) entrada(s) dos estabelecimentos, assim como 

em lugares estratégicos, álcool em gel 70% (setenta por cento) para utilização dos clientes 

e funcionários do local; 

V – Exigirem a utilização de máscara de proteção facial para ingresso e 

permanência de funcionários e clientes nos estabelecimentos; 

VI – Manterem disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de 

clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta por cento) 

e toalhas de papel não recicladas; 

VII – Permitirem a entrada nos estabelecimentos de apenas duas pessoas por 

família, sendo obrigatório o uso de máscara; 

VIII – Respeitarem o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros nas filas em 

frente a balcões de atendimentos ou caixas ou no lado externo do estabelecimento, 

sinalizando com marcação no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa; 

§ 1º A lotação máxima deverá ser de 06 (seis) pessoas a cada 15m² (quinze 

metros quadrados) (funcionários e clientes), não podendo exceder o número de 90 

(noventa) clientes concomitantemente dentro do estabelecimento, conforme PPCI. 

§ 2º Os estabelecimentos que tratam o caput deste artigo devem afixar 

cartazes, na entrada e em locais visíveis, com teto de ocupação permitido, observando o 

distanciamento interpessoal mínimo, para monitoramento contínuo, bem como o termo 

de responsabilidade assinado. 

§ 3º Em caso de formação de filas para o ingresso no estabelecimento, deverá 

ser adotado as medidas de distanciamento de no mínimo 2 metros entre pessoas, sendo 

de responsabilidade do empreendedor o controle e organização da mesma; 

Art. 7º - Os demais estabelecimentos seguem as regras sanitárias 

determinadas pelos órgãos federais e Estado do Rio Grande do Sul, no que se aplicarem, 

sendo obrigatório o cumprimento das regras de distanciamento, lotação máxima, o uso de 

máscara por todos os que se encontrarem no estabelecimento e álcool gel 70% ou outra 

solução similar e de mesmo efeito. 



 

 

 

 

Art. 8º - Será intensificada a fiscalização por agentes do 

município, acompanhados, sempre que possível e necessário, de Policial 

Militar, para assegurar o integral cumprimento deste Decreto, inclusive 

no período noturno. 

Art. 9º - Os descumprimentos dos termos deste Decreto sujeitam o infrator 

as consequências e penalidades administrativas previstas na Legislação Municipal, bem, 

como pode configurar o tipo penal do artigo 268 do Código Penal Brasileiro. 

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário, os casos de omissão deste 

Decreto, assim como os que estiverem em conflito com normas estaduais, serão 

resolvidos na forma do Comitê Regional de Combate ao Covid-19 e pelo que dispões o 

Decreto Estadual nº 55.882/2021, seus anexos, e diplomas posteriores que o alterarem ou 

substituírem. 

Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo 

vigência a partir da 00:00h do dia 04 de outubro de 2021 até às 23h e 59min do dia 12 de 

outubro de 2021. 

 

PLANALTO/RS, GABINETE DO PREFEITO, 01 de outubro de 2021. 

 

 

 

CRISTIANO GNOATTO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Registre-se e publique-se.  

 

PROTAZIO MALACARNE 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 


