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DECRETO N° 775, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

Recepciona o Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de 

maio de 2021 e suas alterações, o Sistema de Avisos, 

Alertas e Ações para fins de monitoramento, prevenção 

e enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito 

do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de 

estado de calamidade pública. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 101, IV, da Lei 

Orgânica do Município, 

Considerando o Sistema de Avisos, Alertas e Ações, instituído pelo Decreto Estadual 55.882, de 15 

de maio de 2021 do Estado do Rio Grande do Sul, e suas alterações; 

Considerando, a necessidade de adequações, ajustes e melhoria contínua no processo de 

enfrentamento e combate à pandemia, conforme estabelecido pelo sistema de gestão compartilhada 

adotada pelo Estado em conjunto com as regionais Covid e os Municípios vinculados; 

Considerando, o grau de conscientização já existente na população e nos estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços em relação à prevenção e combate ao coronavírus; 

Considerando, o grau de conhecimento até agora adquiridos em relação à pandemia e o manejo mais 

ajustado da situação por parte do Poder Público e dos órgãos técnicos de assessoramento e 

acompanhamento regional e local; 

Considerando, o avanço no processo de imunização da população e a redução no número de novos 

casos de COVID-19; e, 

Considerando a Reunião de Prefeitos da região ocorrida em 19 de Novembro de 2021. 

 
DECRETA: 
 

Art. 1º Recepciona o Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021 e suas alterações, que 

institui o Sistema de Avisos, Alertas e Ações para fins de monitoramento, prevenção e 

enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a 

declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Município de Alegrete-RS e 

dá outras providências. 
 

Art. 2º Estabelece os protocolos sanitários obrigatórios de prevenção e de enfrentamento à 

pandemia de COVID-19: 

 

I - a disponibilização, por todo e qualquer estabelecimento, de produtos assépticos para 

lavagem das mãos, como sabão ou álcool 70% (setenta por cento), a seus empregados e 

clientes; 

 

II - a utilização, mantendo-se boca e nariz cobertos, de máscara de proteção individual para 

circulação em espaços públicos, na forma e nos locais definidos no art. 3º-A da Lei Federal nº 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020, ressalvada a hipótese de que trata o § 15 do art. 34 do 

Decreto Estadual 55.882/2021; e 

 

III - a determinação, pelo encarregado, de encaminhamento imediato para atendimento médico 

e o afastamento do trabalho, conforme determinação médica, dos empregados dos 

estabelecimentos destinados à utilização simultânea por várias pessoas, de natureza pública ou 
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privada, comercial ou industrial, fechado ou aberto, com atendimento a público amplo ou 

restrito, quando verificada a presença de sintomas de contaminação pelo novo Coronavírus 

(COVID-19). 
 

Art. 3º Estabelece recomendação à adoção por todas as pessoas as medidas de prevenção e de 

enfrentamento à pandemia de COVID-19: 

 

I - a observância do distanciamento social, restringindo a circulação, as visitas e as reuniões 

presenciais; 

 

II - a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a 

realização de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou álcool 

70% (setenta por cento), bem como da higienização, com produtos adequados, dos 

instrumentos domésticos e de trabalho; 

 

III - a observância do distanciamento interpessoal de dois metros, sempre que possível, e não 

menos de um metro, evitando-se a formação de aglomerações de pessoas nos recintos ou nas 

áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas calçadas, portarias e 

entradas dos prédios e estabelecimentos, públicos ou privados; e 

 

IV - a manutenção dos ambientes arejados e bem ventilados, garantindo a circulação e 

renovação do ar, com portas e janelas abertas, sempre que possível. 
 

§ 1º Fica facultada a substituição das medidas de que tratam os incisos do caput deste artigo 

pela solicitação de testagem para o ingresso em eventos, estabelecimentos ou locais de uso 

coletivo, observadas as orientações médicas e sanitárias. 

 

Art. 4º Será exigida comprovação de vacinação contra a COVID-19, observadas as orientações 

médicas, sanitárias e o calendário estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, para o 

ingresso e permanência no interior dos seguintes estabelecimentos, eventos e/ou locais de uso 

coletivo: 

 

I - competições esportivas com público; 

II - eventos de entretenimento em locais fechados, como casas de festas, casas noturnas ou 

similares, ou em locais abertos, com controle de acesso de público; 

III - feiras e exposições corporativas, convenções, congressos e similares; 

IV - cinemas, teatros, auditórios, circos, casas de espetáculos, casas de shows e similares;  

V - parques de diversão, recreativos, naturais e outros atrativos turísticos similares; e 

VI - academias e clubes recreativos. 

 

Parágrafo único. Fica recomendada a solicitação da apresentação de comprovação de vacinação 

contra a COVID-19, observadas as orientações médicas, sanitárias e o calendário estabelecido 

pela Secretaria Estadual da Saúde, para ingresso nos estabelecimentos, eventos e locais de uso 

coletivos não abrangidos pela obrigatoriedade estabelecida no “caput” deste artigo. 

 
 

Art. 5º Não se aplicam a multa nem a advertência, quando se tratar do descumprimento do 

disposto no caput do art. 3º-A da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, por crianças 

ou adolescentes menores de 12 (doze) anos de idade, vedada a responsabilização de seus pais, 
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curadores, tutores, educadores ou dos estabelecimentos comerciais, de ensino ou templos 

religiosos. 

 

Art. 6º Deverão ser respeitadas as orientações expressas em Portarias Estaduais que tratarem ao 

combate a pandemia do COVID-19. 

 

Art. 7º Os estabelecimentos deverão encerrar o atendimento presencial as 04:00h, exceto os 

serviços essenciais descritos no artigo 17 do Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de Maio de 

2021. 

 

Art. 8º Fica revogado o Decreto nº 743 de 08 de novembro de 2021. 

 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Centro Administrativo Municipal, em Alegrete, 20 de novembro de 2021. 
    

 

            

Márcio Fonseca do Amaral 

Prefeito de Alegrete 

Registre-se e publique-se: 

 

 

 

Paulo Rodrigues de Freitas Faraco 

Secretário de Administração 
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