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DECRETO Nº 3538, DE 10 DE  MARÇO DE 2021. 

 
INSTITUI MEDIDAS SANITÁRIAS  
EXTRAORDINÁRIAS PARA FINS DE 
PREVENÇÃO E DE ENFRENTAMENTO À 
PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL. 
 

 
ZIANIA MARIA BOLZAN, Prefeita Municipal de São Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. 
 
CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o 
Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Rio Grande do Sul; 
 
CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 55.771, de 26 de fevereiro de 2021, que determina, 
diante do agravamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), em caráter 
extraordinário e temporário, a aplicação, com caráter cogente, no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul, de medidas sanitárias segmentadas referentes à Bandeira Final Preta, bem 
como a suspensão da possibilidade, de que tratam os §§ 2º e 5º do Art. 21 do Decreto nº 
55.240, de 10 de maio de 2020, de os Municípios estabelecerem medidas sanitárias 
segmentadas substitutivas às definidas pelo Estado; 
 
CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 3537/2021, que reitera o estado de calamidade 
pública no Município de São Pedro do Sul; 
 
CONSIDERANDO os 50 (cinquenta) casos ativos de COVD-ID-19, os 12 (doze) óbitos e os 206 
casos em monitoramento até a data de 07 de março de 2021; 
 
CONSIDERANDO a possibilidade de colapso no Sistema de Saúde Pública no município de 
São Pedro do Sul e região, em razão do aumento de casos graves com internações 
hospitalares, estando o hospital municipal classificado como referência para Toropi, 
Dilermando de Aguiar, Jari e Quevedos, bem como a superlotação das UTI’S do estado do Rio 
Grande do Sul; 
 
CONSIDERANDO a classificação de BANDEIRA PRETA e a SUSPENSÃO temporária da 
COGESTÃO pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul; 
 
CONSIDERANDO  que a preservação da vida de toda a coletividade deve preponderar sobre 
os direitos individuais; 

DECRETA 
 
Art. 1º Fica determinado em todo o território do município de São Pedro do Sul, em caráter 
extraordinário, no período compreendido entre as 18h do dia 12 de março de 2021 e as 5h do 
dia 15 de março de 2021, as seguintes medidas sanitárias extraordinárias para fins de 
prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 
 
§ 1º Fica vedada a abertura e o funcionamento de todos os estabelecimentos privados, sejam 
comerciais, industriais e de serviços no âmbito do Município de São Pedro do Sul, com 
EXCEÇÃO das seguintes atividades e serviços, que somente poderão funcionar respeitando 
todas as regras estabelecidas nos protocolos previstos no Sistema de Distanciamento 
Controlado do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a bandeira de classificação: 
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a) Serviços de atenção à saúde humana em regime de urgência e de emergência; 
 
b) Serviços de assistência social; 
 
c) Serviços de funerárias e cemitérios;  
 
d) Farmácias e drogarias, mediante tele-entrega e/ou pegue e leve (com atendimento na porta); 
 
e) Serviços de assistência veterinária, exercidos exclusivamente em regime de plantão, no 
atendimento de emergências; 
 
f) Serviços de fornecimento de gás de cozinha e água, os quais podem operar exclusivamente 
com tele atendimento e tele-entrega, sendo vedado realizar o atendimento na porta (pegue e 
leve e/ou drive-thru); 
 
g) Comércio de combustíveis para veículos automotores, sendo vedado o acesso de clientes e 
o funcionamento da loja de conveniência; 
 
h) Restaurantes, lanchonetes e lancherias, os quais podem operar exclusivamente na 
modalidade tele atendimento e tele-entrega, sendo vedado realizar o atendimento na porta 
(pegue e leve e drive-thru); 
 
i) Serviços de guincho, manutenção e reparação de veículos automotores, exercidos 
exclusivamente em regime plantão no atendimento de emergências; 
 
j) Serviços de Segurança privada, sendo vedado o atendimento comercial bem como o 
atendimento presencial; 
 
k) Restaurantes a la carte, prato feito e buffet sem autosserviço em beira de estradas e 
rodovias, respeitando 25% (vinte e cinco e cinco por cento) dos trabalhadores e 25% (vinte e 
cinco por cento) da lotação; 
 
l) Hotéis e similares, respeitando 30% (trinta por cento) da capacidade de lotação e aqueles 
localizados em beira de estradas e rodovias 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade de 
lotação; 
 
m) Transporte terrestre coletivo e individual de passageiros, ficando suspenso o passe livre 
para idosos; 
 
n) Cuidadores de idosos; 
 
o) Serviços públicos essenciais: abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, 
fiscalização em geral; 
 
p) Serviços de reparos em linhas telefônicas e de internet; 
 
q) Hospitais, unidade de pronto atendimento e SAMU; 
 
r) Manutenção de funcionamento secadores de grãos em indústrias e cooperativas; 
 
s) Conselho tutelar;  
 
t) Recolhimento de lixo e coleta seletiva de resíduos por catadores; 
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u) Colheita e transporte de grãos e pecuária. 
 
§ 2º Fica também vedada a abertura e o funcionamento, em qualquer modalidade de operação, 
das seguintes atividades: 
 
a) Comércios e prestadores de serviços estabelecidos em área pública, praças e parques; 
 
b) Comércios ambulantes, feiras livres, feiras de produtores e artesanato; 
 
c) Serviços de construção civil; 
 
d) Reuniões e/ou atos públicos ou particulares que provoquem aglomerações, 
independentemente do número de pessoas da mesma família que não coabitem; 
 
e) Atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e a realização de 
prestação de serviços; 
 
f) Atendimento presencial em casas noturnas, bares e estabelecimentos congêneres; 
 
Art. 2º. O setor de fiscalização e o setor de vigilância sanitária do município com auxílio dos 
órgãos de segurança Pública (respeitando suas competências constitucionais) intensificarão a 
fiscalização do cumprimento das determinações contidas neste decreto, bem como as 
autuações. 
 
Art.3º. Fica suspensa a eficácia das determinações estabelecidas anteriormente que conflitem 
com as normas estabelecidas neste Decreto. 
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Gabinete da Prefeita Municipal de São Pedro do Sul, aos 10 (dez) dias do mês de março de 
2021. 
 
 

ZIANIA MARIA BOLZAN 
Prefeita Municipal 

 
 
BRUNO ALTAMIR ORTIZ PINHEIRO    RUBIA AITA XAVIER 

Secretário da Saúde      Secretaria de Administração 

 

      
 
JOÃO RODOLFO BAYER     CLAUDIO ALAOR FLORES BAYER 
 
Secretário da Fazenda     Secretário de Educação 
 

 

MARIANE BRAIBANTE PEREIRA 

Procuradora Municipal 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 


