
DECRETO Nº 1408-04/2020 

 
 

Reitera a declaração de estado de calamidade pública 

no âmbito do Município de Cruzeiro do Sul, dispõe sobre 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 

surto epidêmico de coronavírus (COVID–19) e dá outras 
providências. 

 
 

LAIRTON HAUSCHILD, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, especialmente em 
conformidade com as disposições contidas na Lei Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada 
pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo 
coronavírus (COVID–19); 

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.115, de 
13 de março de 2020, declarando calamidade pública em todo território estadual; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o 
Sistema de Distanciamento Controlado e reitera a declaração de estado de calamidade 
pública em todo o território do Rio Grande do Sul, para fins de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus (COVID–19), e determina medidas 
emergenciais sanitárias e de afastamento social para todo Estado; 

CONSIDERANDO a criação do modelo de Distanciamento Controlado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul e os protocolos obrigatórios fixados para as Regiões da Saúde R29 e 
R30 (Região de Lajeado); 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
evitar a disseminação da doença no Município; 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica reiterado o estado de calamidade pública no Município de Cruzeiro 

do Sul, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID-19), declarado por meio do 
Decreto Municipal nº 1358-04/2020, pelo mesmo período que perdurar a calamidade 
pública no Estado do Rio Grande do Sul, declarada pelo Decreto Estadual nº 55.128, 
de 19 de março de 2020, reiterada pelo Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 
2020, e pelo Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020. 
 



CAPÍTULO I 
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

Art. 2º As medidas emergenciais determinadas pelo Poder Executivo do Estado 
do Rio Grande do Sul, por meio do sistema de Distanciamento Social Controlado de que 
trata o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que o instituiu, bem como 
os Decretos Estaduais específicos que determinam a aplicação das medidas sanitárias 
segmentadas de acordo com a respectiva bandeira final para as Regiões da Saúde R29 
e R30, são aplicáveis em todo território do Município de Cruzeiro do Sul, sem prejuízo 
das medidas sanitárias de interesse exclusivamente local que vierem a ser 
determinadas nesta ou em outra norma própria, bem ainda em outros Decretos e 
Portarias Estaduais. 

 
Art. 3º A Administração Pública Municipal fiscalizará a observância das medidas 

emergenciais de contenção e enfrentamento à epidemia de Coronavírus (COVID-19), 
com essas e outras finalidades: 

I – contribuir para a segurança sanitária coletiva, por meio do controle dos 
serviços e das atividades essenciais e não essenciais, durante o período da calamidade 
pública decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID–19); 

II – cooperar com o Estado do Rio Grande do Sul e com a União, no que tange às 
ações de prevenção, contenção do contágio e enfrentamento à epidemia causada por 
Coronavírus (COVID–19); 

III – fortalecer a estruturação e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, por 
meio de serviços públicos ou prestadores privados que atuem de forma complementar, 
para resposta rápida e eficaz à epidemia causada por Coronavírus (COVID–19); 

IV – acompanhar a evolução científica e tecnológica, para prevenção, contenção 
e enfrentamento da epidemia causada por Coronavírus (COVID–19); 

V – garantir o abastecimento de insumos essenciais à subsistência humana, no 
território municipal, durante o período de calamidade pública; 

VI – garantir mínimos essenciais à manutenção da vida digna aos moradores do 
Município que, por consequência da calamidade pública decorrente da epidemia de 
Coronavírus (COVID–19), estiverem em situação de vulnerabilidade social; 

VII – controlar, sob os aspectos sanitários, as atividades públicas e privadas, 
bem como a circulação, em todo território do Município. 

 
Art. 4º A fiscalização de que trata este Decreto será exercida pelo Setor de 

Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e pelo Setor de 
Fiscalização da Secretaria de Saúde e Saneamento, com apoio de outros servidores que 
se fizerem necessários, aos quais compete: 

I – colaborar no controle sanitário, visando à manutenção da segurança da 
sociedade; 

II – controlar, orientar e fiscalizar condutas em relação ao cumprimento das 
medidas previstas no Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, dos Decretos 
Estaduais específicos que determinam a aplicação das medidas sanitárias segmentadas 
de acordo com a respectiva bandeira final para as Regiões da Saúde R29 e R30, das 
Portarias da Secretaria Estadual de Saúde e das normas municipais; 

III – averiguar as denúncias que forem repassadas pela central da Secretaria de 
Administração e Finanças; 

IV – notificar e/ou autuar os responsáveis por condutas em desacordo com as 
medidas previstas no Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, nos Decretos 
Estaduais específicos que determinam a aplicação das medidas sanitárias segmentadas 
de acordo com a respectiva bandeira final para as Regiões da Saúde R29 e R30 e demais 
normas estaduais e outras municipais, observando-se as disposições da Lei Municipal 
nº 1738-04/2020 de 18 de junho de 2020; 

V – outras atribuições estabelecidas ou que vierem a ser estabelecidas em leis 
ou regulamentos. 



Parágrafo único. Os servidores que atuarem nas ações de fiscalização estão 
autorizados a realizar suas atividades a qualquer horário do dia e em qualquer dia da 
semana. 

 
Art. 5º Fica permitida a prática de atividade física de caminhada, corrida e andar 

de bicicleta em ruas e estradas do território do Município de Cruzeiro do Sul, 
preferencialmente naquelas vias que tenham menor fluxo de trânsito de pedestres, a 
ser realizada individualmente ou em dupla. 

 
Art. 6º Excepcionalmente os bares estão autorizados a funcionar com 

atendimento presencial até às 22h, em todos os dias da semana, estando vedada a 
permanência de clientes no interior dos respectivos ambientes além do tempo 
necessário para a compra de bebidas, vedado o consumo no local e vedada a 
aglomeração de pessoas dentro e fora do estabelecimento. 

 
Art. 7º Ficam permitidas as atividades dos clubes de tiro, sob fiscalização dos 

instrutores habilitados, desde que cumpridas todas as medidas sanitárias referidas 
neste Decreto. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º Os Secretários Municipais deverão adotar as providências necessárias ao 
cumprimento do estabelecido neste Decreto, bem como para emitir as normas 
complementares que se façam necessárias, no âmbito de suas competências. 

 
Art. 9º As autoridades deverão adotar as providências cabíveis para a punição 

cível, administrativa e criminal, bem como para a prisão, em flagrante, quando for o 
caso, de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o descumprimento das 
medidas estabelecidas neste Decreto. 
 

Art. 10. As medidas de que trata o art. 2º deste Decreto terão vigência conforme 
o disposto no inciso V do art. 7º do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, 
observando-se os Decretos Estaduais específicos que determinam a aplicação das 
medidas sanitárias segmentadas de acordo com a respectiva bandeira final para as 
Regiões R29 e R30. 

 
Art. 11. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto 

serão definidos pelo Prefeito. 
 
Art. 12. Ficam revogados os artigos 1º ao 43 do Decreto Municipal nº 1393-

04/2020, de 1º de setembro de 2020. 
 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  GABINETE DO PREFEITO, 14 de outubro de 2020. 
 
 
 
      LAIRTON HAUSCHILD 
             Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

RUDI RUBEN SCHNEIDER 
Sec. Administração e Finanças 


