
 

                                   

                                   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                                   MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL 

                                   PODER EXECUTIVO – GABINETE DO PREFEITO 

 

Gestão 2021/2024 

São Valério do Sul  

“Um Município para Todos” 

R. Ângelo Fucilini Sobrinho, 496, Centro, CEP: 98.595-000 

Fone (55) 3617 2200         www.saovaleriodosul.rs.gov.br 

 

DECRETO MUNICIPAL N° 2.333 DE 26 DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. 

 

Altera protocolos descritos no Decreto Municipal nº 

2.324/2021 para enfrentamento da pandemia de 

COVID-19, no Município de São Valério do Sul e dá 

outras providências  

 

 IDILIO JOSE SPERONI, Prefeito Municipal de São Valério do Sul, Estado 

do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica Municipal, e  

CONSIDERANDO a necessidade de adequações, ajustes e melhorias 

contínuas no processo de enfrentamento e combate à pandemia, conforme 

estabelecido pelo sistema de gestão compartilhada adotada pelo Estado do Rio 

Grande do Sul em conjunto com as regionais e os Municípios vinculados; 

CONSIDERANDO a necessidade de administrar adequadamente o controle 

estatal das atividades sociais e econômicas da comunidade, reduzindo as ações e 

práticas não autorizadas, especialmente aglomerações e as formas variadas de 

concentração de pessoas; 

CONSIDERANDO a possibilidade de estabelecer procedimentos de 

prevenção, cuidados e fixação de medidas sanitárias compatíveis com a situação 

atual de contágio, dentro das normas técnicas pertinentes; 

CONSIDERANDO as orientações do comitê local de enfrentamento à 

pandemia e a adoção das medidas pertinentes aplicadas e fiscalizadas pelo ente 

municipal; 

CONSIDERANDO a autonomia constitucional e gerencial dos Municípios no 

que tange às ações de saúde, controle epidemiológico e atos administrativos 

pertinentes; 

CONSIDERANDO o surto de COVID-19 no Município de São Valério do Sul 

com aumento expressivo de casos; 

DECRETA:  
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Art. 1º As Secretarias Municipais deverão, para fins de prevenção 

da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus) deverão adotar as seguintes 

medidas: 

I – Determinar o uso obrigatório e contínuo de máscara de proteção 

fácil e álcool em gel pelos servidores municipais, sob pena de responsabilização 

funcional em caso de negativa ou descumprimento da determinação; 

II – Proibir o compartilhamento de utensílios, inclusive de 

chimarrão, cujo consumo está autorizado, desde que feito de forma individual; 

Art. 2º De forma excepcional e com o interesse de resguardar a 

coletividade, ficam suspensas atividades em grupo realizadas de forma presencial 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social, mantendo-se aquelas que possam 

ser realizadas de forma remota. 

Parágrafo único. A atualização do Cadastro Único deverá ocorrer 

pelo telefone fixo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 

orientação do Governo federal.  

Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde deverá restringir os 

atendimentos para os casos de urgências e emergências. 

§1º Os casos que não sejam classificados como de urgência e 

emergência poderão ser atendidos mediante prévio agendamento, a critério da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

§2º Os demais serviços considerados essenciais como o 

recolhimento do lixo serão mantidos nos mesmos dias e horários. 

Art. 4º Nas demais secretariais deverá ser mantido o atendimento 

normal, devendo ser providenciado o afastamento dos servidores com comorbidade 

ou outra condição definida em legislação específica (gestante) que possa ser 

considerada agravante em caso de contágio de COVID-19. 

Parágrafo único. O afastamento de que trata o caput fica 

condicionado a apresentação, pelo servidor, de atestado médico detalhado. 

Art. 5º Fica instituído o Toque de Recolher no âmbito do Município 

de São Valério do Sul, a partir de 26 de outubro de 2021, das 21h00mim às 

06h00mim. 
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Parágrafo único. Durante o toque de recolher as pessoas deverão 

permanecer em suas residências sendo proibida a circulação em logradouros da 

cidade, bem como a realização de visitas e reuniões de qualquer natureza. 

Art. 6º Ficam determinadas a realização conjunta entre o Poder 

Público e a comunidade local: 

I - vedação de abertura para atendimento ao público, bem como de 

permanência de clientes nos recintos ou nas áreas internas e externas de 

circulação ou de espera de Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Sorveterias e 

similares, todos os dias da semana, durante o horário compreendido entre as 

21h00mim e às 6h00mim 

II - vedação do funcionamento de atividades não essenciais, 

durante o horário compreendido entre as 21h e às 6h; 

III – vedação de qualquer evento, como shows, bailes, eventos 

infantis, sociais e de entretenimento em buffets,  

IV - proibida toda e qualquer prática coletiva de esportes em área 

pública, sendo permitido apenas a prática esportiva de esportes coletivos em 

estabelecimentos particulares, onde estes deverão disponibilizar uma pessoa 

responsável para fazer cumprir os protocolos obrigatórios, os protocolos de 

atividades obrigatórias e os protocolos de atividade variáveis, especialmente 

vedação da presença de público espectador e observância do intervalo de no 

mínimo 30 minutos entre as partidas, possibilitando, deste modo, a higienização do 

local; 

V - vedação da permanência em locais públicos abertos, sem 

controle de acesso (ruas, calçadas, praças, parques, lagos, rio e similares), 
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permitidas apenas circulação, observado distanciamento interpessoal, uso 

obrigatório de máscara. 

Art. 7º O Fiscal Sanitário do Município deverá fazer vistorias 

semanais no comércio local, orientando e notificando, inicialmente, no caso de 

alguma inconformidade. 

Parágrafo único. Caso a inconformidade não seja corrigida no 

prazo indicado na notificação, o estabelecimento deverá ser autuado e multado, 

conforme legislação vigente.  

Art. 8º Fica determinada a contratação de carro de som para ampla 

divulgação das medidas previstas neste Decreto. 

Art. 9º Havendo necessidade, outras medidas administrativas 

poderão ser adotadas, por Ato da Autoridade, para a consecução dos propósitos 

deste Decreto. 

Art. 10 Ficam revogadas as disposições do Decreto Municipal nº 

2.324 de 08 de outubro de 2021. 

Art. 11. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de São Valério do Sul/RS, em 26 de 

outubro do ano de 2021. 
 

 

 

Idilio José Speroni, 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

Registre-se e Publique-se: 
Em 26 de outubro de 2021. 
Joice Katiany Bender, 
Assessora Jurídica 


