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DECRETO Nº302, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.  

 

 
“Altera a redação do Decreto Municipal n° 071/2020, que reitera 

o estado de calamidade pública no Município de Arroio Grande, 

em razão da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus 

(COVID-19), e dá outras providências”. 

 

 

LUIS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Arroio Grande/RS, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Arroio Grande,  

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica alterada a redação do Decreto Municipal n° 071/2020, que reitera o estado 

de calamidade pública no Município de Arroio Grande, em razão da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19), conforme 

segue: 

 

I – O inciso II do §º6° do art. 4º, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“... 

II – Observar, como condição para o funcionamento aberto ao público, que a ocupação 
máxima do estabelecimento observará o que determinar cada protocolo do sistema de 
distanciamento social controlado instituído pelo Decreto Estadual n. 55.240/2020 e 
determinado pelo Decreto Estadual n. 55.241/2020 e suas alterações subseqüentes”.  

II – O §7° do art. 4°, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“§7º. Ficam impedidos de trabalhar no atendimento ou em contato com o público, salvo 
atestado ou laudo médico que valide a permanência, os idosos acima de 65 (sessenta e 
cinco) anos e, ainda: 
I - pessoas com doenças respiratórias – asma e bronquite crônica -, em crise ou 
descompensação; 
II – pessoas imunocomprometidas pela soma de diversas patologias; 
III – pacientes oncológicos, em tratamento; 
IV – portadores do vírus HIV; 

 

III – O inciso I, §1° e §3°, ambos do art. 6° passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“I – Com mais de 30 (trinta) pessoas, acaso não haja previsão em protocolo do sistema de 
distanciamento social controlado instituído pelo Decreto Estadual n. 55.240/2020 e 
determinado pelo Decreto Estadual n. 55.241/2020 e suas alterações subseqüentes e; 
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... 
§3º. Fica proibida a aglomeração e/ou reunião com mais de 10(dez) pessoas em locais 
públicos, tais como praças, centros, vias públicas e assemelhados, admitindo-se apenas as 
movimentações de natureza transitória devendo a autoridade sanitária adotar todas as 
medidas administrativas para o fim da coibição prevista neste parágrafo”. 
 

IV – O art. 9° passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 9°. O velório e as cerimônias fúnebres dos falecidos decorrentes de casos 
confirmados ou suspeitos por coronavírus (Sars-covid 2) ficam proibidos no Município, 
devendo o sepultamento ser realizado assim que o corpo for liberado pelas autoridades 
competentes e em féretro lacrado. 
 §1°. Consideram-se casos suspeitos aqueles notificados no sistema de Vigilância 
Epidemiológica, assim como os casos em que a necropsia indicar que o falecimento se deu 
por suspeita de Covid-19. 
 §2º. O velório e as cerimônias fúnebres dos falecidos por outras causas deverão ter a 
duração máxima de 06 (seis) horas, com as seguintes observações: 
I - Fica limitada a presença de até 10 (dez) pessoas concomitantemente no interior da 
sala de velório, mantido e respeitado o distanciamento social; 
II - É proibida a presença de crianças, idosos, grávidas e pessoas com doenças 
imunossupressoras, exceto parentes em linha reta ou colateral do falecido; 
III - A sala de velório deverá prioritariamente estar ventilada de forma natural; 
IV - Deverão ser disponibilizados água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para 
higienização das mãos durante todo o velório”. 

 

V – Os incisos I a III do art. 21, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“... 
I - estabelecer que os servidores que se enquadrem em alguma das hipóteses previstas no 
§7° do art. 4° deste decreto, desempenhem suas atribuições em domicílio, em regime 
excepcional de teletrabalho, sem prejuízo ao serviço público; 
II - organizar, para aqueles servidores ou empregados públicos a que não se faz possível a 
aplicação do disposto no inciso I deste artigo ou nos casos suspeitos ou confirmados de 
contaminação pelo vírus COVID-19, escalas com o revezamento de suas jornadas de 
trabalho, dispensando-os do comparecimento presencial pelo período necessário; 
III - os estagiários da Administração Pública serão encaminhados, sempre que 
necessário, para trabalho junto à Secretaria Municipal da Saúde- SMS”. 

 

Art. 2º - Ficam revogados: 

 

I - o artigo 8°; 

II – os parágrafos 1° e 2° do art. 21; 

III – o artigo 25, e; 

IV – o inciso V, do artigo 28. 

 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Arroio Grande, 28 de dezembro de 2020. 

 

 
- Luis Henrique Pereira da Silva - 

Prefeito Municipal de Arroio Grande 


