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DECRETO Nº 285 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a cogestão municipal do

Distanciamento Social Controlado do

Estado do Rio Grande do Sul, instituído

pelo Decreto Estadual nº 55.240, de 10

de maio de 2020, e estabelece medidas

sanitárias segmentadas a serem

adotadas no Município de Não-Me-

Toque.

O Prefeito do Município de Não-Me-Toque/RS, no uso das atribuições que lhe

confere o art. 73, IV, da Lei Orgânica Municipal 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 Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a Portaria nº 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 que o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020,

instituiu o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de

enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do
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Estado do Rio Grande do Sul, reiterando a declaração de estado de

calamidade pública em todo o território estadual, realizada por meio do Decreto

Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo

nº 11.220, também de 19 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado;

CONSIDERANDO que Decreto Estadual nº 55.435, de 11 de agosto de 2020,

alterou o Decreto Estadual nº 55.240/2020, que instituiu o Distanciamento Social

Controlado, especificamente no art. 21, para fins de implementar a possibilidade de

cogestão da sistemática de enfrentamento e contenção da infecção humana por

COVID-19, no território do Rio Grande do Sul;

CONSIDERANDO que a necessidade de adequações nas medidas sanitárias

segmentadas de enfrentamento à pandemia de COVID-19, tanto para continuidade

das ações de prevenção, controle e contenção da propagação do vírus, quanto para

manter condições básicas de subsistência econômica local;

CONSIDERANDO a competência legislativa supletiva do Município, nos

termos dos incisos I e II do art. 30 da Constituição República, reconhecida pelo

Supremo Tribunal Federal em sede de medida cautelar concedida liminarmente na

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341-DF;

CONSIDERANDO as conclusões dos estudos técnicos realizados pelo Comitê

Científico denominado de Observatório Regional de Saúde, instituído pela

Associação dos Municípios do Planalto – AMPLA, nos termos da ata de Assembleia

Geral Ordinária, baseadas em evidências científicas e informações estratégicas em

saúde, nos termos do Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia

do novo Coronavírus;
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CONSIDERANDO que as medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia

de COVID-19 devem atender ao disposto no § 1º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979,

d 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO as Recomendações nº 003 e 004/2020 do Comitê

Extraordinário de Combate ao Coronavírus, decreta:

Art. 1º Ficam estabelecidos os protocolos que definem medidas sanitárias

segmentadas para o funcionamento de atividades públicas e privadas, na forma do

Anexo I, que contém o Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia

do novo Coronavírus.

Art. 2º As medidas sanitárias segmentadas e obrigatórias locais abrangem

integralmente os protocolos da bandeira imediatamente inferior àquela de que trata o

Distanciamento Social Controlado, com previsão no art. 5º do Decreto Estadual

nº 55.240/2020, da seguinte forma:

I- Sempre que o Governo do Estado fixar, para Região de Agrupamento

Passo Fundo, bandeira preta, será adotado como protocolo final aquele definido pelo

Governo do Estado como bandeira final vermelha, para todos os setores.

II- Sempre que o Governo do Estado fixar, para Região de Agrupamento

Passo Fundo, bandeira vermelha, será adotado como protocolo final aquele definido

pelo Governo do Estado como bandeira final laranja, para todos os setores.

III- Sempre que o Governo do Estado fixar, para Região de Agrupamento

Passo Fundo, bandeira laranja, será adotado como protocolo final aquele definido

pelo Governo do Estado como bandeira final laranja, para todos os setores.

Art. 3º Os protocolos específicos do Município são regramentos e critérios

resultantes do acompanhamento de dados gerados pelo Governo do Estado, pelo

Observatório Regional de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, que

abrangem:

I - níveis de disseminação da doença;
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II - a capacidade do sistema de saúde da região;

III - a testagem/monitoramento da evolução da epidemia;

IV - o número de internações por COVID-19; e

V - o número de óbitos.

Art. 4º Poderá ser adotado protocolo mais restritivo, seja o do Município ou do

Estado, sempre que os índices e dados científicos, especialmente relacionados aos

critérios estabelecidos no art. 3º deste Decreto, demonstrarem que a evolução da

epidemia de COVID-19 vem se agravando, com a piora dos índices e informações

epidemiológicas de forma a não ter suporte de saúde adequado para o tratamento

de todos os pacientes necessitados.

Art. 5º É mantida a impossibilidade de realização de atividades esportivas

coletivas, como futebol, voleibol, escolinhas de futebol infantil e outros esportes

coletivos ou em duplas, trios, etc..., onde haja contato físico, exceto se houver

competições profissionais de cunho estadual ou federal, conforme a Nota

Informativa nº 18/2020 do COE/RS.

Art. 6º É possível a realização de treinamentos individualizados mediante a

adoção de protocolo sanitário de observância mínima: atendimento individualizado,

no mínimo de 16m² (dezesseis metros quadrados) de área livre por pessoa, impedir

o acesso e encaminhar para isolamento domiciliar pessoas que apresentem

sintomas gripais, vedação de compartilhamento de objetos (toalhas, garrafas, copos,

etc...), locais estejam equipados com instalações sanitárias adequadas: lavatórios,

providos de sabonete líquido ou espuma, toalhas descartáveis e álcool gel 70%

(setenta por cento), que seja garantida a ventilação de ambientes fechados, que seja

observado o distanciamento social mínimo de 2m (dois metros) entre treinador e/ou

instrutor e atleta.

Art. 7º As atividades de fornecimento de alimentação que sejam promovidas

por entidades filantrópicas, associações ou congêneres, quando sob sua
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responsabilidade o preparo, acondicionamento e entrega do alimento, poderão ser

realizadas observadas as regras sanitárias do distanciamento controlado (Decreto

Estadual nº 55.240/2020) estabelecidas para a bandeira laranja ou inferior, mediante:

1- Distanciamento de teto de operação para trabalhadores e quantitativode

refeições fornecidas, sendo limitado a 6 (seis) trabalhadores envolvidos na

preparação dos alimentos, e até 3 (três) trabalhadores exclusivos para a entrega da

porção;

2- Proibido o trabalho ou permanência de pessoas com quaisquer sintomas

gripais;

3- Comercialização e preparação de no máximo 150 (cento e cinquenta)

porções para entrega;

4- Observar minimamente as seguintes medidas de higiene:

- Observar as normas de boas práticas de manipulação de alimentos em especial

com a higienização das mãos com água e sabão, secagem com papel toalha nas

pias, vedado o uso de toalhas coletivas. Se optar pelo uso de luvas, fazer troca com

frequência, lembrando que o uso das luvas não substitui a lavagem de mãos;

- Disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) em gel ou líquido, na entrada e saída

do local para higienização das mãos dos cozinheiros e auxiliares sempre que não for

possível lavar as mãos;

- Limpeza dos equipamentos de cozinha com água e sabão, limpeza do piso com

hipoclorito diluído em água, bem como das superfícies de toque;

- Uso obrigatório de máscara facial (proteção respiratória - boca e nariz) tanto para

os cozinheiros e auxiliares, quanto para o cliente;

- Utilização de toucas de proteção do cabelo para os cozinheiros e auxiliares;

- Proibição de compartilhamento de alimentos, utensílios, chimarrão ou outras

bebidas;

- Afastamento imediato e isolamento domiciliar de qualquer voluntário que

apresentar sintomas gripais;

- Orientar para o uso de calçados específicos para o ambiente, realizando a troca do

calçado da rua para dentro da cozinha, ou ainda, disponibilização de recipiente com
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água e hipoclorito a uma diluição de 60ml (sessenta mililitros) por litro, para a

higienização dos calçados dos trabalhadores;

- Proporcionar a ventilação do ambiente, deixar portas e janelas abertas, objetivando

a circulação de ar;

- Disponibilizar lilxeira exclusiva para materiais contaminados (máscaras

descartáveis e luvas, se for o caso). O lixo deve ser fechado em savo plástico e

deve ser descartado fechado junto ao lixo dos sanitários.

5- Exigências na comercialização/entrega:

- Vedado o consumo pelos clientes e colaboradores no local do evento;

- Entrega obrigatória pelo sistema de tele-entrega, pegue e leve ou drive-thru;

- Atendimento individualizado de entrega de guichê, observado o distanciamento

social mínimo de 2m (dois metros) entre os clientes no caso de filas (efetuar

marcações) e dispersar aglomerações;

- Entregar os alimentos em recipiente descartável ofertado pelo promotor do evento,

vedado o uso de embalagem ou recipiente trazido pelo próprio participante.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor às 0h do dia 15 de setembro de 2020.

Gabinete do Prefeito do Município de Não-Me-Toque, em 14 de setembro de

2020.

Pedro Paulo Falcão da Rosa

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Noeli Verônica Machry Santos

Secretária Municipal de Administração e Planejamento


