
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº. 020/2021 

    DE 01 DE MARÇO DE 2021. 

 

REITERA a Determinação de aplicação do protocolo de 

medidas sanitárias segmentadas relativas à Bandeira 

Final Preta, 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 Decreto 

Estadual n.º 55.771 de 26 de fevereiro de 2021, no 

território do Município de Erval Seco, nos termos que 

dispõe e estabelece outras formas de restrições. 

 

   

 LEONIR KOCHE, Prefeito Municipal de Erval Seco, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a 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 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 Assembléia 

Legislativa do Estado; 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSIDERANDO, o agravamento da pandemia causada pelo novo 

Coronavírus, e o Decreto Estadual nº. 55.771 de 26 de fevereiro de 2021, que 

determinou em caráter extraordinário e temporário, com aplicação cogente no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, as medidas segmentadas referente à 

Bandeira Final Preta; 

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, 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, a previsão exposta no Art. 3º do Decreto Estadual n.º 

55.771 de 26 de Fevereiro de 2021, que ressalta que conforme a situação 

local, o Município pode adotar medidas mais restritivas a fim de combater o 

alastramento da Doença Contagiosa COVID-19; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Prorroga a aplicação integral no território do Município de Erval 

Seco das medidas segmentadas do protocolo da Bandeira Final Preta, 

instituída pelo Governo do Estado, até as vinte e quatro horas do dia 07 

de março de 2021. 

Parágrafo Único: Em caso de não diminuição dos índices de casos ativos 

no município, as regras dispostas poderão ser prorrogadas. 

 

Art. 2º. Fica suspenso o atendimento ao público no Centro Administrativo 

Municipal, onde estão situadas as Secretarias da Administração, da Fazenda, 

Planejamento e ainda Secretaria da Educação, Secretaria da Assistência 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Social, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Obras, 

funcionando somente na modalidade de expediente interno. 

 

§1º Na Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária resta mantido o atendimento 

presencial e as atividades dos profissionais de saúde que ali atuam, 

considerando que somente deve ser procurado o serviço de saúde em caso de 

real necessidade. 

 

§2º Ficam suspensos os prazos de processos administrativos que tramitam 

junto ao Poder Executivo Municipal, a exceção de processos licitatórios e 

processos que tenham atendimento prioritário e de relevância social. 

 

Art. 3º. Atendimento nos Bancos e Lotéricas deverá ocorrer preferencialmente 

através de terminais eletrônicos, vedado filas e aglomerações, sendo que o 

atendimento presencial ao público resta submetido na condição de ser 

realizado prévio agendamento e de forma individual, podendo ainda estas 

instituições funcionar com expediente interno. 

 

Art. 4º As atividades relacionadas à Educação (escolas municipais e estaduais) 

em todo o território municipal restam suspensas as aulas on line e presencial 

enquanto o município estiver enquadrado em bandeira preta. 

 

Art. 5º O comércio de atividades essenciais deve prestar atendimento ao 

público com restrições, controlando o acesso dentro de seus estabelecimentos 

de forma a evitar aglomerações, ainda priorizando o atendimento pela forma 

tele entrega. 

 

Parágrafo Único: Cabe ao responsável pelo estabelecimento organizar o 

atendimento de forma que se evite qualquer forma de fila e aglomeração, ainda 

a cobrança do uso de máscara dentro do estabelecimento e o uso do álcool gel 

por parte de colaboradores e clientes, sujeito a fiscalização. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Art. 6º Considerando a gravidade da situação no município de Erval Seco que 

conta com elevadíssimo número de casos restam PROIBIDAS a realização de 

missas e cultos com público presencial em templos religiosos das mais 

diversas religiões e crenças existentes no município. 

 

Parágrafo Único: As missas e cultos podem ser realizadas na modalidade 

áudio – visual, através da internet ou rádios locais. 

 

Art. 7º Os serviços de alimentação prestados por Restaurantes e Lanchonetes 

devem ocorrer exclusivamente nas modalidades de Telentrega/Pegue e 

Leve/Drive-Thru. 

 

Parágrafo único: Devem ser observadas medidas máximas de higiene, 

proteção e prevenção pelos trabalhadores desses locais no manuseio dos 

alimentos a serem comercializados para a população, sujeito a fiscalização. 

 

Art. 8º Serviços de higiene pessoal, tais como cabeleireiro, barbeiro, manicure, 

esteticista restam com suas atividades SUSPENSAS, devendo permanecer 

FECHADOS estabelecimentos dessa natureza. 

 

Art. 9º Serviços de Academia, Centro de Treinamentos, Clubes Sociais e de 

Esportes, Clubes de Piscina devem permanecer fechados com atividades 

SUSPENSAS. 

 

Art. 10º COMÉRCIO NÃO ESSENCIAL, Varejistas e Atacadistas resta 

PROIBIDO ATENDIMENTO PRESENCIAL, somente permitido vendas através 

do sistema Drive-Thru e Pegue e Leve. 

 

Art. 11º RESTA PROIBIDO qualquer tipo de evento em local público ou 

privado que gere qualquer tipo de aglomeração de pessoas, observando que 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSTITUI CRIME nos termos do disposto no Art. 268 do Código Penal, 

infringir determinação do Poder Público destinada a impedir introdução ou 

propagação de doença contagiosa. 

Parágrafo Único: Serão adotadas as providências cabíveis para a punição 

cível, administrativa e criminal, quando for o caso, de todos aqueles que 

descumprirem ou colaborarem para o descumprimento das medidas 

estabelecidas neste Decreto. 

 

Art.12º RESTA ADERIDO PELO MUNICÍPIO DE ERVAL SECO TODAS as 

demais normas, suspensões e proibições aqui aplicáveis referentes às Regras 

estabelecidas nas medidas sanitárias segmentadas referentes à BANDEIRA 

PRETA do Sistema de Distanciamento Social Controlado do Estado do Rio 

Grande do Sul, Revogando-se todas as disposições em contrário. 

 

Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, podendo, caso 

necessário estas medidas serem prorrogadas. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de março de 2021. 

 

 

 

 

LEONIR KOCHE 

 Prefeito Municipal 

  

Registre-se e Publique-se. 

 

EDERSON WINK 

Secretário da Adm. e Coord. Geral 


