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DECRETO N° 5.014, DE 30 DE MARÇO DE 2020 

 
DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA E DISPÕE SOBRE MEDIDAS 

PARA O ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

DECORRENTE DO SURTO EPIDÊMICO DE 

CORONAVÍRUS (COVID-19), NO 

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica,  
 

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 Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavírus; 

 
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; 
 

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; 

 
COSIDERANDO que a União publicou o Decreto Federal nº 10.282, de 20 

de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 13.979/2020, para 

definir os serviços públicos e as atividades essenciais, bem como alterações 
posteriores;  

 
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, e todas as alterações 
posteriores, bem como o Decreto Estadual 55.128/2020 que declara estado 

de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, e alterações 

posteriores; 
 

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; 

 

CONSIDERANDO que o Hospital São Jerônimo localizado em nosso 

Município é entidade tida como referência em saúde para a Região 

Carbonífera; 

 
CONSIDERANDO os Decretos Municipais 5.009/2020, 5.010/2020, 

5.011/2020 e 5.012/2020; 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública, no Município de São 
Jerônimo 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 19 de março de 

2020. 

 

 

 

Art. 2º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se 
obrigatórias as medidas excepcionais previstas neste Decreto. 

 

§ 1º Determina-se o distanciamento social de todos os habitantes do 
Município, só podendo haver circulação de pessoas para providências 

relativas à subsistência própria e de suas famílias, para consumo de bens ou 

serviços autorizados a funcionamento na forma deste Decreto. 
 

CAPÍTULO I 

DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS E PRIVADOS 
 

Art. 3º O funcionamento dos empreendimentos púbicos e privados seguirá o 
disposto no Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020, e 

alterações posteriores. 

 

Parágrafo único – Sempre que possível, os estabelecimentos deverão adotar, 

de forma preferencial, o sistema de entrega em domicílio de seus produtos, e, 

em quaisquer dias e horários, evitar a aglomeração de pessoas nos seus 
espaços de circulação e dependências. 

 

Seção I 
Medidas Sanitárias Obrigatórias 

 

Art. 4º Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão: 
 

I – Afixar, em local visível de seus estabelecimentos, informações sanitárias 

sobre higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo 
Coronavírus); 

 

II – Higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre 
quando do início das atividades, as superfícies de toque pelos clientes 

preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou outro produto 

adequado; 
 

III – 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;  

 
IV – 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; 
 

V – 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;  

 
VI – 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; 
 

VII – Diminuir o número de pessoas no local, buscando guardar a distância 

mínima recomendada de dois metros lineares entre os consumidores; 
 

VIII – Atender as demais recomendações da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Seção II 

Das Indústrias e do Comércio em Geral 

 
Art. 5º São convalidadas as medidas descritas no Decreto Municipal 

5.011/2020, permanecendo as mesmas vigentes. 

 
Art. 6º Os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, em geral, 

autorizados a funcionar, deverão adotar: 
 

I – Sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, 

para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores e clientes; 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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II – Providências necessárias ao cumprimento das diretrizes sanitárias de 

distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros, observadas as 
demais recomendações técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde ou 

pela Secretaria da Saúde; 

 
IV – Todas as medidas previstas no ar. 4º deste Decreto; 

 

V – Orientação aos seus empregados, de 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, como álcool 

em gel setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória; 

 
b) Da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho. 

 

Seção III 
Das atividades suplementares 

 

Art. 7º São consideradas atividades suplementares pelo seu caráter de apoio 
e suporte, o comércio realizado em agropecuárias e autopeças, os quais 

ficam autorizados a funcionar desde que, além da adoção das medidas 

determinadas no art. 4º deste Decreto, adotem, ainda, de forma cumulativa as 
seguintes medidas: 

 

I – Comercialização de produtos preferencialmente na modalidade tele 
entrega, ou na impossibilidade, com limite de 03 (três) clientes dentro do 

estabelecimento simultaneamente. 

 
II – Que evite a formação de filas internas e externas, mantendo o 

distanciamento pessoal mínimo de 2,00 metros; 
 

 

CAPÍTULO II 
DAS RESTRIÇÕES A EVENTOS PARTICULARES E ATIVIDADES 

EM LOCAIS PÚBLICOS OU DE USO PÚBLICO 

 
Seção I 

Dos Eventos 

 
Art. 9º Fica proibida a realização de festas ou eventos particulares, 

independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do 

público, duração, tipo e modalidade do evento. 
 

Art. 10. Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para 

eventos temporários, durante o período de duração do estado de calamidade 
pública. 

 

Parágrafo único. Os eventos em vias e logradouros públicos ficam 
igualmente cancelados. 

 

Seção II 
Dos Velórios 

 

Art. 11. As salas de velórios ficam limitadas a 10 (dez) pessoas 
simultaneamente, devendo ser evitada a aglomeração em salas de espera e no 

exterior e respeitada a distância mínima de 2,00m entre as pessoas. 

 
 

CAPÍTULO III 

DA MOBILIDADE URBANA 
 

Seção I 

Do Transporte Público Coletivo de Passageiros 
 

Art. 12. São convalidadas as medidas descritas no art. 4º do Decreto 

Municipal 5.011/2020, permanecendo as mesmas vigentes. 
 

 

 

Seção II 

Do Transporte Individual Público ou Privado – Taxi 
 

Art. 13. São convalidadas as medidas descritas no art. 5º do Decreto 

Municipal 5.011/2020, permanecendo as mesmas vigentes. 
 

CAPÍTULO IV 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE INTERESSE PÚBLICO 
 

Seção I 

Dos Correios e Lotéricas 
 

Art. 14. A agência dos Correios está autorizada a funcionar e deverá atender 

todas as medidas previstas no art. 4º deste Decreto e adotar, ainda, de forma 
cumulativa, as seguintes medidas: 

 

I – Limite de 03 (três) clientes dentro do estabelecimento simultaneamente; 
 

II – Que evite a formação de filas externas, mantendo o distanciamento 

pessoal mínimo de 2,00 metros. 
 

Art. 15. Fica permitida a abertura da Agência Lotérica, desde que além da 

adoção das medidas determinadas no art. 4º deste Decreto, adote, ainda, de 
forma cumulativa as seguintes medidas: 

 

I – Limite de 03 (três) clientes dentro do estabelecimento simultaneamente; 
 

II – Que evite a formação de filas externas, mantendo o distanciamento 

pessoal mínimo de 2,00 metros. 
 

Art. 16. Fica vedada a abertura de qualquer modalidade de correspondente 
bancário. 

 

Seção II 
Das atividades em geral da Prefeitura Municipal 

 

Art. 17. Ficam convalidadas, no que couber, as medidas relacionadas ao 
serviços e atendimentos realizados pela Prefeitura Municipal estabelecidas 

pelos Decretos Municipais 5.009/2020, 5.010/2020, 5.011/2020 e 

5.012/2020. 
 

Seção III 

Dos Serviços Públicos de Assistência Social 
 

Art. 18. A Secretaria Municipal de Assistência Social organizará, no âmbito 

da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, plantão 
para atendimento de pessoas e famílias em situação de risco ou de 

vulnerabilidade social decorrentes de perdas ou danos causados pela ameaça 

de sérios padecimentos, privação de bens e de segurança material e de 
agravos sociais, decorrentes da epidemia de Coronavírus (COVID-19). 

 

§ 1º Os indivíduos e famílias que acessarem a assistência social deverão ser 
avaliados pelas equipes de referência ou, na ausência destas, no mínimo por 

técnico de nível superior, que poderá realizar o atendimento de forma 

eletrônica ou por telefone, quando possível. 
§ 2º Mediante avaliação realizada na forma do § 1º deste artigo, serão 

atendidos, por meio da concessão de benefícios eventuais, os usuários e 

famílias que apresentarem riscos, perdas ou danos decorrentes da falta de 
condições de suprir a manutenção cotidiana, em especial alimentação. 

 

Art. 19. A atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social deverá 
ocorrer conjuntamente com os trabalhos da Secretaria Municipal de Defesa 

Civil. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 18. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 
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Art. 19. Os casos omissos e eventuais autorizações serão analisados pelo 

Gabinete do Prefeito, com consulta ao Comitê Municipal de Atenção ao 

Coronavírus. 
 

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus 

efeitos retroativos à 20.03.2020, aplicando-se os efeitos permissivos do art. 
65 da Lei Complementar 101/00, em vista do expresso reconhecimento geral 

de calamidade pública no Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto 

Estadual 55.115, de 13.03.2020. 

São Jerônimo, 30 de março de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 
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