ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA
E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO SURTO EPIDÊMICO DE CORONAVÍRUS (COVID-19)

O Prefeito Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com o artigo 56, inciso IV, da Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO a emissão do Decreto Municipal de nº 079 de 18
de março de 2020; e
CONSIDERANDO a emissão do Decreto Estadual de nº55.128 de
19 de março de 2020.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Pública, no Município de Capão da
Canoa, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19), pelo período 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser interrompido ou prorrogado, mediante novas constatações técnicas.
Art. 2º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias
as medidas excepcionais previstas neste Decreto.
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essenciais, bem como, o fechamento dos hotéis, pousadas, hostel’s, shopping centers, bares noturnos, quiosques da beira mar, centros e estabelecimentos comerciais
e de prestação de serviços dentro do território do Município de Capão da Canoa, à
exceção de:
I - farmácias;
II- clínicas de atendimento na área da saúde;
III - mercados e supermercados;
IV - restaurantes, padarias, lancherias, bares e quiosques de alimentação;
V - postos de combustíveis;
VI - agropecuárias e demais estabelecimentos de venda de produtos animais;
VII – bancos, instituições financeiras e congêneres;
VIII - clínicas veterinárias.
§ 1º Os supermercados funcionarão diariamente das 7h às19h, com limite de uma
pessoa a cada 2m² da área comercial do estabelecimento e fixarão horários e setores
exclusivos para pessoas maiores de 60 anos e/ou as pessoas enquadradas no grupo
de risco, conforme autodeclaração.
§ 2º Restaurantes e locais de alimentação terão funcionamento diário das 7h às
15hs, com 50% da capacidade do estabelecimento, com exceção dos serviços de
tele entrega, que poderão operar de forma ininterrupta.
Do Comércio e Dos Serviços.
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na forma do art. 3º deste Decreto, deverão adotar as seguintes medidas, cumulativas:
I - higienizar, a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento e sempre
quando do início das atividades, as superfícies de toque (corrimão de escadas rolantes e de acessos, maçanetas, portas, inclusive de elevadores, trinco das portas de
acesso de pessoas, carrinhos, etc.), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, bem como com biguanida polimérica, quartenário de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina;
II - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 (três)
horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes e banheiro, preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, bem como com biguanida polimérica, quartenário de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina;
III - manter à disposição e em locais estratégicos, álcool em gel 70% (setenta por
cento), para utilização dos clientes e funcionários do local; e
IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos (filtros e dutos) e, quando possível, manter pelo menos uma janela externa aberta, contribuindo para a renovação de ar.
Art. 5º O funcionamento das lojas dos estabelecimentos previstos no art. 3º deste
Decreto deve ser realizado com equipes reduzidas e com restrição ao número de
clientes concomitantemente, como forma de controle da aglomeração de pessoas.
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xima prevista no alvará de funcionamento ou Plano de Prevenção Contra Incêndio PPCI, bem como de pessoas sentadas.
§ 2º Fica vedado o funcionamento de brinquedotecas, espaços kids, playgrounds, e
espaços de jogos, eventualmente existentes nestes estabelecimentos.
Dos Restaurantes, Bares e Lancherias.
Art. 6º Os estabelecimentos restaurantes, bares, lanchonetes deverão adotar as seguintes medidas, cumulativas:
I - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando
do início das atividades, as superfícies de toque (cadeiras, maçanetas, cardápios,
mesas e bancadas), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento),
bem como com biguanida polimérica ou peróxido de hidrogênio e ácido peracético;
II - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 (três)
horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes e forro, preferencialmente com água sanitária, bem como com
peróxido de hidrogênio ou ácido peracético;
III - higienizar, a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento e sempre
quando do início das atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro, preferencialmente com água sanitária, bem como com peróxido de hidrogênio ou ácido peracético;
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cool em gel 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários do
local;
V - dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com buffet;
VI - 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;
VII - manter 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 reciclado;
VIII - manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a
evitar a contaminação cruzada;
IX - diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre as mesmas, diminuindo o número de pessoas no local e buscando guardar
a distância mínima recomendada de 2m (dois metros) lineares entre os consumidores;
X - 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;
XI - adotarem 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
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modo a reforçar a importância e a necessidade:
a)

da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da utilização
de produtos assépticos durante o trabalho, com o álcool em gel setenta por
cento, e da observância da etiqueta respiratória;

b)

da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho.

Parágrafo único. A lotação não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da
capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou PPCI, bem como de
pessoas sentadas.
Das restrições e controle de acesso aos limites municipais, espaços e parques
públicos.
Art 7º As vias públicas de acesso ao Município de Capão da Canoa, a partir desta
data, serão também monitoradas pelo comitê municipal de operações emergenciais
– CORONAVÍRUS, através do sistema de videomonitoramento já existente, bem
como, através de barreiras fixas e/ou móveis, os quais poderão exercer o poder de
polícia para orientação e prevenção aos ocupantes dos veículos.
Art. 8º Fica proibida a utilização das praças, parques e áreas públicas, comumente
utilizadas para lazer.
Da Mobilidade Urbana.
Art. 9º O sistema de mobilidade urbana operado pelo transporte coletivo urbano, o
transporte privado, transporte individual público ou privado de passageiros, adotará
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janelas, conforme segue:
I - higienizar superfícies de contato (direção, bancos, maçanetas, painel de controle,
portas, catraca, corrimão, barras de apoio, etc.) com álcool líquido 70% (setenta por
cento) a cada viagem no transporte individual e diariamente no coletivo;
II - manter à disposição, se possível, na entrada e saída do veículo, álcool em gel
70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários do local.
§ 1º Para manter o ambiente arejado, o transporte deverá circular com janelas abertas.
§ 2º No caso da impossibilidade de abrir janelas, deve manter o sistema de ar condicionado higienizado.
Art. 10 Fica determinada a fixação de informações sanitárias visíveis sobre higienização e cuidados com a prevenção do COVID-19.
Art. 11 Fica recomendado aos usuários de todos os modos de transporte remunerado de passageiros, antes e durante a utilização dos veículos, a adoção das medidas de higienização e de etiqueta respiratória recomendadas pelos órgãos de saúde,
em especial:
I - higienizar as mãos antes e após a realização de viagem nos veículos transporte
remunerado de passageiros;
II - evitar o contato desnecessário com as diversas partes do veículo;

7

Assinado por 4 pessoas: RAPHAEL MACHADO AYUB, AMAURI MAGNUS GERMANO, ÂNGELA PATRÍCIA SCHARDOSIM DE SOUZA e CARLA DENISE CENTENO MAUTTONE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BDD7-1A82-30EB-8AB7

medidas de higienização e ventilação nos veículos por intermédio da abertura de

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

DECRETO Nº 083, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
em respeito à tripulação e aos demais usuários e de modo a evitar a disseminação
de enfermidades;
IV - utilizar preferencialmente o cartão de bilhetagem eletrônica (ônibus e lotação),
acaso disponível, e cartões de crédito e débito (táxi) como meio de pagamento, evitando a utilização de dinheiro em espécie.
Art. 12 Os veículos do transporte individual público ou privado de passageiros, executado no território do Município, deverão observar:
I - a higienização das mãos ao fim de cada viagem realizada, mediante a lavagem
ou a utilização de produtos assépticos - álcool em gel 70% (setenta por cento);
II - a higienização dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão
de crédito e débito), após cada utilização;
III - a realização de limpeza rápida dos pontos de contato com as mãos dos usuários,
como painel, maçanetas, bancos, pega-mão, puxadores, cinto de segurança e fivelas;
IV - a circulação dos veículos apenas com as janelas abertas;
V - a disponibilização de produtos assépticos aos usuários - álcool em gel 70% (setenta por cento).
VI - a utilização, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da
tabela horária, veículos que possuam janelas passíveis de abertura (janelas

não

lacradas), utilizando os demais veículos apenas em caso de necessidade e para fins
de atendimento pleno da programação de viagens.
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III - proteger boca e nariz ao tossir e espirrar, utilizando lenço ou a dobra do cotovelo,
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VII - os concessionários e permissionários do serviço de transporte coletivo, bem
como todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público
e privado, de passageiros, deverão instruir e orientar seus empregados, em especial,
motoristas e cobradores , de modo a reforçar a importância e a necessidade:
a)

da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de

cada viagem realizada, da utilização de produtos assépticos durante a viagem, com
o álcool em gel setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória;
b)

da manutenção da limpeza dos veículos;

c)

do modo correto de relacionamento com os usuários no período de emergência
de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus);

Art. 13 Fica recomendado aos motoristas, cobradores, fiscais e usuários de serviços
de transporte coletivo ou individual de passageiros, antes e durante a utilização dos
veículos, a adoção das medidas de higienização e de etiqueta respiratória recomendadas pelos órgãos de saúde, em especial:
I - higienizar as mãos antes e após a realização de viagem nos veículos transporte
remunerado de passageiros;
II - evitar o contato desnecessário com as diversas partes do veículo;
III - proteger boca e nariz ao tossir e espirrar, utilizando lenço ou a dobra do cotovelo,
em respeito à tripulação e aos demais usuários e de modo a evitar a disseminação
de enfermidades;
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de crédito e débito (táxi e transporte por aplicativos) como meio de pagamento, evitando a utilização de dinheiro em espécie.
Dos serviços essenciais.
Art. 14 Para fins do disposto neste Decreto consideram-se serviços essenciais:
I - saúde pública, serviços médicos, hospitalares e assistenciais;
II - captação, tratamento e abastecimento de água e gás;
III - captação e tratamento de esgoto e lixo;
IV - abastecimento de energia elétrica;
V - serviços de telefonia e internet;
VI - serviços relacionados à política pública assistência social;
VII - serviços funerários e administração de necrópoles;
VIII - construção, conservação, sinalização e iluminação de vias públicas;
IX - vigilância;
X - transporte e uso de veículos oficiais;
XI - fiscalização;
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IV - utilizar preferencialmente o sistema de bilhetagem (ônibus e lotação) e cartões
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XII - dispensação de medicamentos;
XIII - transporte coletivo;
XIV - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XV – bancos, instituições financeiras e congêneres,
XVI – construção civil.
§1º. Considerada principal atividade econômica do Município, os serviços que englobam a construção civil ficam limitados ao horário das 8h às 17h, de segunda a sextafeira.
§2º. Os demais serviços essenciais terão suas atividades desenvolvidas de acordo
com a necessidade da execução dos trabalhos, excetuando-se os casos já descritos
no presente decreto.
Da administração pública.
Art. 15 Ficam suspensos os prazos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como, interposição de reclamações, recursos administrativos e recursos tributários no âmbito Municipal.
Art. 16 Ficam imediatamente 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
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pectivas chefias.
Disposições finais.
Art. 17 Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou
parcial da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento previstas
na Legislação Municipal.
Art. 18 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Capão da Canoa, 20 de março de 2020.
AMAURI MAGNUS GERMANO,
Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se.
RAPHAEL MACHADO AYUB,
Secretário de Administração.
ÂNGELA PATRÍCIA SCHARDOSIM DE SOUZA
Secretária da Saúde.
CARLA DENISE CENTENO MAUTTONE,
Procuradora Geral do Município.
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atendimento à população, para o cumprimento das escalas estabelecidas pelas res-
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