
 
 

 

DECRETO Nº 1.866, EM 16 DE JUNHO DE 2021. 

 

Altera o Decreto Municipal nº 

1.862/2021 que institui medidas 

sanitárias extraordinárias para fins de 

prevenção e de enfrentamento à 

pandemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 

Município, e dá outras providências. 

 

  VALDÉSIO ROQUE DELLA BETTA, Prefeito de Charrua, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 

  DECRETA:  

 

  Art. 1º O Protocolo de Atividades Variáveis AMAU – R16, de que trata o 

Anexo I do Decreto Municipal nº 1.862/2021, que institui medidas sanitárias extraordinárias 

para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito do Município e dá outras providências, passa a vigorar, para a atividade 

de “Praças e Espaços Públicos”, “Comércio e Feiras Livres (de alimentos e produtos em geral)”, 

“Santuários e locais religiosos em geral”: 

 

Espaços Comuns 
Praças e Espaços 

Públicos 

 Fica expressamente proibido a permanência e a 

utilização dos espaços públicos (praças, bancos 

localizados em canteiros de avenidas e ruas), tendo em 

vista a alta velocidade de disseminação do vírus, os 

números elevados de casos ativos, as altas taxas de 

ocupação das estruturas hospitalares, e o terceiro sinal 

consecutivo de ALERTA do Governo do Estado 

(Sistema 3As); 

 Fica resguardado o direito de deslocamento das 

pessoas (ir e vir). 



 
 

 

Comércio e Feiras 

Livres (de 

alimentos e 

produtos em geral)  

 Portaria  

 SES nº 389/2021 

 Estabelecimento e controle da ocupação máxima de 

pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área 

útil de circulação ou permanência:  

 Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 8m² de área útil  

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 10m² de área 

útil  

 Definição e respeito de fluxos de entrada e saída de 

pessoas, para evitar aglomeração;  

 Demarcação visual no chão de distanciamento de 

1,5m nas filas e de ocupação intercalada das cadeiras 

de espera;  

 Distribuição de senhas, agendamento ou alternativas 

para evitar aglomeração, quando aplicável;  

 Feiras livres – Distanciamento mínimo de 3m entre 

módulos de estandes, bancas ou similares; 

Santuários e locais 

religiosos em geral  
 

 Expressamente proibida a permanência e aglomeração 

de pessoas nos espaços externos (pátio) dos 

Santuários, Igrejas, Templos e similares; 

 As missas, cultos e similares ficam permitidas de 

acordo com o protocolo do Estado. 

 

 

Parágrafo único. Com as alterações acima propostas o Anexo I do Decreto 

Municipal nº 1.862/2021, fica alterado e consolidado conforme as alterações acima. 

 

 Art. 2º Caberá ao Município, através de servidores designados para tal 

finalidade, bem como a toda sociedade local, mediante o compromisso com suas lideranças, a 

realização efetiva da fiscalização dos procedimentos fixados no protocolo regional variável, 

prioritariamente no que tange aos protocolos de circulação de pessoas nas Praças e Espaços 

Públicos, que devem, obrigatoriamente, seguir as normas elencadas a seguir:  

 I - Fica expressamente proibido a permanência e a aglomeração de pessoas na 

utilização dos espaços públicos (Praças, bancos localizados em canteiros de avenidas e ruas), 

tendo em vista a alta velocidade de disseminação do vírus, os números elevados de casos ativos, 

as altas taxas de ocupação das estruturas hospitalares, e o terceiro sinal consecutivo de 

ALERTA do Governo do Estado (Sistema 3As); 

II - Fica resguardado o direito de deslocamento das pessoas (ir e vir). 

 

 Art. 3º Comércio e Feiras Livres (de alimentos e produtos em geral), devem 

obrigatoriamente seguir as normas elencadas a seguir: 

I - Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 8m² de área útil; 

II - Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 10m² de área útil; 

III - Demarcação visual no chão de distanciamento de 1,5m nas filas e de 

ocupação intercalada das cadeiras de espera. 

 

Art. 4º Santuários e locais religiosos em geral: 



 
 

 

I - Expressamente proibida a permanência e aglomeração de pessoas nos 

espaços externos (pátio) dos Santuários, Igrejas, Templos e similares; 

II - As missas, cultos e similares ficam permitidas de acordo com o protocolo do 

Estado. 

 

  Art. 5º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

       Gabinete do Prefeito – Charrua, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 

 

 

Registre-se e publique-se 

Em: 16.06.2021.                                                                                       

 

 

Jessica de Giacometti 

Secretária Municipal de  

Administração e Planejamento. 

 


