
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO 

Secretaria da Admintstracao 

ODE 2020 

Declara Estado de Calamidade Publica, dtspiie 
sobre novas medidas para enfrentamento, 
prevenpfo e mitiga�iio do emerqencia de 
saude ptiblica decorrente do surto epidemico 
de COVID-19 (novo Coronavirus], no tunbito 
do munictpio de Paim Filho e da outras 
providencias. 

EDIOMAR BREZOLIN, Prefeito Municipal de Palm Filho, Estado do 
Rio do Grande do Sul, no uso das atribuicoes legals, que lhe confere a Lei 
Organics do Municipto, e, 

CONSIDERANDO que a saude e dircito de todos e dever do Lstado, 
garantido mediante politicas sociais e economicas que visern a reducao do risco 
de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acocs e 
services para sua promocao, protecao e recuperacao. na forma do artigo 196 da 
Constituicao da Republica: 

CONSIDERANDO a crnergencia em saude publica de importancia 
nacional dcclarada pela Organizacao Mundial de Saude, em 30 de janeiro de 
2020, em razao do COVID-19 (novo Coronavirus]: 

CONSIDERANDO a Lei Nacional n2 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispoes sohre as medidas para enfrentamento da emergencta de 
saude publica decorrente do COVlD-19 (novo Coronavirus); 

CONSIDERANDO a Portaria n2 188, de 4 de fcvcreiro de 2020, que 
"Declara Erncrgencia em Saude Publica de importancia Nacional (ESPINl em 
decorrencia da lnfeccao Humana pelo COVID-19 (novo Coronavirus): 

CONSIDERANDO a Portaria n2 356, de 11 de marco de 2020, 
tambem do Ministerio da Saude que regulamenta e operacionaltza a Lei nu 
13.979/2020 estabelecendo medidas para o enfrentamento da emergencia em 
saude publica: 

CONSIDERANDO a aprovacao pela Camara Federal e Senado Federal 
do projeto de Decreto Legislative n2 088/2020, que declara estado de 
calamidade publica em todo o territorio Brasileiro para fins de prevencao e de 
enfrentamento a epidemia causada pelo COVlD-19 (novo Coronavtrus]: 
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual n!! 55.128/2020, que declara 
estado de calamidade publica em todo o territ6rio do Estado do Rio Grande do 
Sul para fins de prevencao e de enfrcntamento a epidemia causada pelo COVlD- 
19 (novo Coronavtrus]: 

CONSIDERANDO que a situacao dernanda o emprego urgcnte de 
medidas de prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos a saude 
publica, a fim de cvitar a disseminacao da docnca no Munidpio; 

CONSIDERANDO a neccssidade de constantes ajustes e adequacoes 
nas acoes do Poder Publico Municipal com o objetivo de prevencao, controls e 
contencao de riscos no ambito municipal: 

Art. 12 - Flea declarado EST ADO DE CALAMIDADE PUBLICA 
em todo o tcrrttorio do Municipio de Paim Filho - RS, para fins de prevencao e 
de enfrentamento a cpidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavirus). 

§ 12 - As autoridades publicas, os servidores e os cidadaos deverao 
adotar todas as medidas c as providencias necessarias para fins de prevcncao e 
de enfrentamento a epidcmia causada pelo COVLD-19 (novo Coronavtrus), 
obscrvado o Dtsposto neste Dccreto, no Decreto Municipal n. 2.708/2020, de 20 
de marco de 2020, no Decreto Estadual n. 55.128. de 19 de marco de 2020, no 
Decrcto Federal n. 10.282/2020, de 20 de marco de 2020. 

§ 22 - Perrnanece totalmente respeitado o direito de ire vir de todus, 
entretanto, em atendlmento a prevencao e a saude publica ficam sujeitos as 
limitacocs ora impostas. 

Art.2Q - Ficam readequadas as suspensoes as atividades comerciais 
e de prestacao de servicos, ficandu alterado o art 12 do Decreto 2.708/2020, de 
20 de marco de 2020, passando a vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 1 � - Ficam suspenses as atividades a sequir, em todo o territorio 
municipal, para fins de prevencao e enfrentamento a epidemic da 
COVID-19, sob regime de quarentena, nos termos do lnctso II do art 29 
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da Lei federal n9 13.979, de 6 de Jevereiro de 2020, pelo periodo de 15 
(quinze} dias. 

1 - a circulaiiio de velculos de transporte coletivo urbano municipal; 

II - as otividades e os servicos privados niio essenciais, a exemplo do 
comercio em 9era/, academias, postos de lavaqens, lojas de 
conven iencias; 

Ill - atividades presenciais de representantes comerciais, vendedores 
viajantes provenientes de outros Municlpios e vendedores ambulantes; 

IV - as atividades e os services publicos niio essenciais, no tunbito 
municipal, estadual e federal, que niio puderem ser realizados por 
meio digital ou mediante trabalho remoto. 

Paragrafo Unico. Para fins do inciso I e do incise II deste artiqo, 
consideram-se servicos essenciais (privados e pubtlcos}: 

I - tratamento e abastecimento de aguu; 

/I - 9era9iio, transmissiio e distribuiciio de enerqia eletrica, gas e 
combustiveis (postos de combustiveis]; 

Ill - assistencia medico e hospitalar; 

TV - todos os servicos relucionados a saude pubitca; 

V - services veterinaries de U1'9€TICia e emerqencia; 

VJ - dlstribuiciio e comerciaiizaciio de medicamentos, generos 
alimentlcios, produtos de higiene e limpeza, tais como farmacias, 
drogarias, supermercados, mercados, minimercados, padarias, 
fruteiras, acougues; 

Vll - servicos funertirios; 

Vlll - co/eta de lixo; 

IX - telecomunicaciies: 

X - services postals (agencia de correios e seus franoueados]; 

XI - transportes de carqas em qeral: 

Xll - transportes de produtos aqropecudrios e do cadeia de produciio 
de leite, aves, sufnos e bovines; 
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Xllf - Posto de recebimento e resfriamento de leite e toda a sua cadeia; 

XIV - processamento de dados ligados a services essenciais; 

XV - sequranca privada; 

XVI - imprensa em geral; 

XVII - Todos os services prestados por 6rgiios de sequranca publica; 

XVIII - Todos os servicos prestados por 6rgiios relacionados uo setor 
de Saudc; 

XIX - Todos os services prestados por 61;qiios relacionados a 
assistencio social e atendimento a populaaia em estado de 
vulnerabilidade; 

XX - Todos os services prestados pela Defesa Civil, especialmente 
atinente ao Decreto de Emerqencia de Estioqem; 
XXT - Os demais services publicos conforme requtsictio do Chefe do 
Peder Executivo Municipal e/ou do Comtte Gestor da COVID19 (novo 
Coronavlrus]." 

Art.32 - Ficam readcquadas as atividadcs de restaurantes, 
lanchoneres, outros fornccedores de alimentos preparados, bem corno, 
instituicoes financeiras. cooperativas de credito, agendas lotericas, cerealistas c 
cooperativas agropecuarias, flcando alterados os arts. 211, 311 e 412 do Decrcto 
2.708/ZOZO, de 20 de marco de 2020, passando a vigorar com a seguinte 
redacao: 

Art. 22 - Os estabelecimentos da atividade de restauruntes e 
/anchonetes poderiio se manter em atividade para venda de alimentos 
e bebidas na sequinte condicdo: 

I - Poderti ser mantido o atendimento para entrega em domicflio 
(telentreqa} ou para retiroda no local, de alimentos prontos e 
embalados e bebidas lacradas, sendo vedado o consumo no local do 
estabeleclmento. 

II - Trabalhur com a porta semiaberta, somente possibilttando a 
telentrega ou retida, conforme prevtsto no inciso I. 
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Art. 39 - As instituidies financeiras, ogencias lotericas e as 
cooperativas de credito poderiio se manter em atividade, com 50% dos 
equipes de trabalbo, na sequinte condiciio: 

I - atendimento atraves du sistema home Office, por telefone, 
ap/icativos de comuntcadio instantiinea ou e-mail, caixa eletriinico, 
aplicativos, internet e quolquer outro meio virtual de atendimento 
ptiblico; 

II - atendimento presencial a proprumas destinados a aliviar as 
consequencias economicas do COVID-19 (novo Coronavirus}, bem 
coma os atendimentos para pessoos com doencas graves; 

Ill - atendimento presencial de urgencia e emerqencio assim 
ciassiftcado pelo gerente do instituiciio ou aquem esse desiqnar ta! 
atribuiciio: 
IV - outros atendimentos presenciais, atraves de previo agendamcnto 
com o qerente da institui�iio ou aquem esse designar ta/ atribuicao. 

Art. 4� - As cerealistas e cooperativas aqropecuorias, veterinaries e 
aqropecuarias de venda de medicamentos animais poderiio se manter 
em atividade para recebimento e carreqamento de graos e 
fornecimento de medicamentos veterinarios e na sequinte condicdo: 
1 - Trabalhar com equipe de trabalho reduzido, preferencia/rnente em 
revezamento de colaboradores. 

fl - Limitar o acesso as dependencies, restrinqindo a entrada de no 
maxima dois clientes por vez no estabelecimento; 

Paragrafo Unlco. Durante a vigencia do presente decreto, flea vedada 
a circula,ao de pessoas de auditoria. fiscaliza,ao �,Lou conferencia nos 
emvr.e.,ms e(ou cooperativas nos recebimentos de produtos 
agropecu<irios e em outras atiyidades correlatas. oriundos de 
empresas que niio tenham sede fixa no Munidpio. com inscri�iio e. 
a/yura vigente no ambito municipal. 

Art.4!! - Ficam incluidas o artigo 4A" no Dccreto 2.708/2020, de 20 
de marco de 2020, passaodo a vigorar com a seguinte redacao: 
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Art. 4A-2 -As oficinas meciinicas poderiio se manter em otividade para 
atendimento de urqencia e emerqencia, especialmente da cadeia 
agrfcola: 

l - Trabalbar com equipe de trobalho reduzido, preferencialmente em 
revezamento de colaboradores. 

11 - Limitar o acesso as dependencias, restrinqindo a entrada de no 
m6ximo um cliente por vez no estabelecimento; 

Art. 5� - As demais mcdidas do DECRETO MUNICIPAL n. 
2.708/2020, de 20/03/2020, aqui nao alteradas, pcrmanecem em pleno vigor. 

Art. 62 - Qualquer outra regulamentacao necessaria a 
tmplementacao das norrnas ora positivadas podcrao ser emitidas pelo Comlte 
Gestor do COVID-19 (novo Corcnavirus]. 

Art. 72 - Estc Oecreto entra em vigor no dla 23 de rnarco de 2020, 
com prazo de vigencia limitado ao disposto nos§§ 22 e 3!! do art. 1 !.! c no art. 8!! 
da Lei federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAIMFILHO, 23 OE MAR<;:O OE 2020. 
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