DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.345/2020, DE 05 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre novas medidas para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e
dá outras providências.
ADEMIR MÁRCIO SAKREZENSKI, Prefeito Municipal de Ponte Preta,
Estado do Rio Grande do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a responsabilidade dos Municípios em resguardar a saúde
de toda a população do Município;
CONSIDERANDO o compromisso do Município em evitar e não contribuir
com qualquer forma para propagação da infecção e transmissão local da doença;
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;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019
e em curso no Brasil no ano de 2020, seus Decretos, Portarias e Resoluções
correspondentes;
CONSIDERANDO o Decreto nº 55.128/2020 do Estado do Rio Grande do
Sul, que Declarou Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado o Rio
Grande do Sul para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto nº 55.154/2020 do Estado do Rio Grande do
Sul, que reiterou a declaração de Estado de Calamidade Pública em todo o território do
Estado o Rio Grande do Sul para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia novo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas
acerca da Pandemia no Estado do rio Grande do Sul;
CONSIDERANDO que o estudo realizado pela Universidade Federal de
Pelotas balizou o Governo do Estado a tomar medidas de flexibilização do isolamento
social, em especial as relativas ao comércio, com exceção da região metropolitana da
Capital;
CONSIDERANDO o Decreto nº 55.184/2020 do Estado do Rio Grande do
Sul, que possibilita a abertura do comércio desde que observadas as medidas de higiene,
em especial àquelas dispostas no artigo 4º, do Decreto Estadual nº 55.154/2020;
CONSIDERANDO a Portaria SES nº 270/2020 que regulamenta o Decreto
nº 55.154/2020 com requisitos para a abertura dos estabelecimentos comerciais;

CONSIDERANDO a avaliação do cenário epidemiológico no Estado do Rio
Grande do Sul e em cidades próximas em relação à infecção pelo vírus COVID-19;
CONSIDERANDO que o isolamento social é considerado a principal
estratégia de proteção e prevenção para a transmissão do COVID-19;
CONSIDERANDO as recomendações e orientações emitidas pelo Comitê
Regional de Atenção ao Coronavírus, que visam a prevenção e enfrentamento do
COVID-19;
CONSIDERANDO que a região está sendo avaliada e monitorada, sob o
ponto de vista dos dados estatísticos e epidemiológicos, pelo Comitê Regional;
CONSIDERANDO que até a presente data todos os casos suspeitos e
investigados na região, com exceção do município de Erechim, resultaram exames
negativos;
CONSIDERANDO a presente preocupação das autoridades nacionais,
estaduais e municipais com as mazelas sociais oriundas da situação de quadro pandêmico,
com reflexos na sociedade e na economia;
CONSIDERANDO a realidade local, em especial o surgimento dos primeiros
casos de COVID-19, testados e conformados;
CONSIDERANDO o interesse público, a oportunidade e a conveniência,
DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidas novas medidas de prevenção e enfrentamento da
pandemia, além daquelas já editadas que não colidam com as atuais e, bem como, aquelas
que podem vir a ser editadas.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciais do ramo de bares, restaurantes e
lanchonetes, ficam autorizados à funcionar exclusivamente no sistema de tele-entrega ou
retirada no local sem o ingresso de pessoas no estabelecimento.
Parágrafo único. Os estabelecimentos acima citados poderão servir almoço
no local, das 11hs às 14hs, período em que será permitia a permanência de clientes no
estabelecimento, apenas pelo tempo necessário para a refeição, desde que adotem todas as
medidas de higiene já mencionadas nos decretos anteriores, inclusive as determinadas
pelos decretos estaduais, e outras orientações que venham a ser repassadas pela Vigilância
Sanitária.
Art. 3º Fica obrigatório o uso de máscaras para o ingresso e permanência em
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço.
Art. 4º Ficam mantidas e em pleno vigor as disposições e medidas
estabelecidas nos Decretos nº 2.317/2020, 2.322/2020 e 2.328/2020 e suas alterações
posteriores, desde que não colidam com as atuais.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ponte Preta, 05 de junho de 2020.
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