MUNIcipIO DE MARIANA PIMENTEL

Estado do Rio Grande do Sul

DECRETO N° 1.603, DE 06 DE 0UTUBRO DE 2021.

Reitera o estado de calamidade pdblica; disp6e

sobre
novas
medidas
para
prevengao
e
enfrentamento a epidemia causada pelo novo
coronavirus

(COVID-19),

e

revoga

o

Decreto

n° 1.553 de 19 de maio de 2021.

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI,

Prefeito Municipal de Mariana

Pimentel, no uso das atribuig6es que lhe confere o inciso 11 do art. 23 e os incisos I e 11 do art.

30 da Constituieao da Repdblica, bern como o art. 66 da Lei Organica Municipal;

CONSIDERANDO a emergencia em satide publica de importancia nacional

declarada pela Organizaeao Mundial de Sadde, em 30 de janeiro de 2020, em razao do
COVID-19;

CONSIDERANDO que a satide e direito de todos e clever do Estado, garantido

mediante politicas sociais e econ6micas que visem a redu?ao do r.isco de doenea e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitario as ae6es e servigos para sua promogao, protegao e
recuperagao, na forma do artigo 196 da Constituigao da Repdblica;

CONSIDERANDO a competencia legislativa supletiva do Municipio, nos termos
dos incisos I e 11 do art. 30 da Constituigao Republica, reconhecida pelo Supremo Tribunal

Federal

em

sede

de

medida

cautelar

concedida

liminarmente

na

Aeao

Direta

de

lnconstitucionalidade n° 6.341-DF;

CONSIDERANDO que o Plenario do Superior Tribunal de Justiga decidiu, no
inicio da pandemia,

em 2020,

que Uniao,

estados,

Distrito Federal e Municipios tern

competencia concorrente na area da satlde publica para realizar ae6es de mitigagao dos

impactos do COVID-19, ou seja, conforme as decis6es, 6 responsabilidade de todos os entes
da federagao adotarem medidas em beneficio da popula?ao brasileira no que se refere a
pandemia;
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CONSIDERAND0 a Portaria n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, que "Declara
Emergencia em Satlde Publica de importancia Nacional (ESPIN) em decorrencia da lnfeceao
Humana pelo COVID-19;

CONSIDERAND0 a Portaria n° 454, de 20 de margo de 2020, do Minist6rio da
Sadde, que declara, em todo o territ6rio nacional, o estado de transmissao comunitaria do
COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 55.882 de 15 de maio de 2021, que

instituiu o Sistema de Avisos, Alerta e Ac6es para fins de preveneao e de enfrentamento a
epidemia causada pelo COVID-19, no ambito do Rio Grande do Sul, e reiterou a declaraeao de
estado de calamidade ptlblica em todo o territ6no estadual;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 55.882 de 15 de maio de 2021, revogou

o Decreto 55.240/2021 e respectivas alterae6es;

CONSIDERANDO

as

medidas

sanitanas

estabelecidas

pela

Lei

Federal

n° 13.979/2020, dentre outras, estabelece obrigaeao de manter boca e nariz cobertos por
protegao facial em espaeo ptlblicos e privados;

CONSIDERANDO que o art.131 do C6digo Penal Brasileiro tipifica como crime

"praticar, com o tim de transmitir a outrem mol6stia grave de que esta contaminado, ato capaz
de produzir o contagio", o que incorre em pena de prisao, de ate quatro anos e multa. A

determinaeao legal cabe na hip6tese de que a pessoa saiba que esta contaminada com o virus
e, mesmo assim, aja de forma a produzir o contagio.

CONSIDERANDO que o art. 267 do C6digo Penal Brasileiro tipifica como crime

"causar

epidemia,

mediante

a

propagagao

de

germes

patogenicos"

dolosamente

(intencionalmente) e passivel de reclusao, de 10 a 15 anos e, se do fato resulta morte, a pena
6 aplicada em dobro. No caso de crime culposo (quando a propagagao dos germes patogenicos

surge em razao da imprudencia, negligencia ou impericia do sujeito), a pena 6 de deteneao, de
urn a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos. 0 crime pode ser praticado quando

uma pessoa, sabendo estar contaminada por determinado virus ou quando o deveria saber,
causa epidemia.
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CONSIDERANDO que o art. 268 do C6digo Penal Brasileiro tipifica como crime

infringir determinagao do poder publico, destinada a impedir introdugao ou propagagao de

doenga contagiosa. Neste artigo a pena e de deteneao, de dois meses a urn ano, com
ampliaeao de urn tereo se o agente e funcionario da saude publica ou exerce a profissao de
medico, farmaceutico, dentista ou enfermeiro.

CONSIDERANDO que o Centro de Apoio Operacional Criminal e de Seguranea

Publica do Estado do Rio Grande do Sul elaborou uma analise, encaminhada a todos os

promotores e procuradores de Justiea, a respeito das consequencias penais em relagao ao
descumprimento de medidas impostas para a prevengao e enfrentamento a epidemia causada
pelo novo coronavirus.

CONSIDERANO que o Minist6rio da Saude, atraves da Portaria n° 356/2020,

preve a responsabilizagao daqueles que descumprirem as medidas de isolamento e de
quarentena;

CONSIDERANDO que os Minist6rios da Justiga e Seguranga Pilblica e da Satlde
publicaram portaria conjunta (Portaria lnterministerial n° 05/2020) definindo expressamente as
consequencias legais, inclusive criminals, para o descumprimento das medidas adotadas para

prevenir a disseminagao do coronavirus;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 6 437, de 20 de agosto de 1977, conf'igurou

infrag6es a legislacao sanitaria federal, e estabeleceu dentre outras providencias, a emissao de
advertencia, interdigao, multa, cancelamento de autorizagao ou de licenea;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 477, de 07 de novembro 2006, a qual
disp6e sobre os servi?os de vigilancia sanitaria do Municipio;

Considerando o Decreto Municipal n° 1.374, de 13 de maio de 2020, que versa

sobre os procedimentos a serem tornados em caso de infrae6es;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n° 1.497, de 13 de janeiro de 2021,

reiterou o estado de calamidade pdblica:

Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel.. Praea Central, s/n°
Bairro Centro -Mariana Pimentel/RS -CEP 92900-000
Tel.-Fax: : (51) 3495-6123/ 3495-6124 -www.mariana imentel.rs.

MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

Estado do Rio Grande do Sul
CONSIDERANDO

o fato que,

por competencia

constitucional,

todos

os

Municipios do Estado do Rio Grande do Sul sao obrigados a seguir os protocolos determinados
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sendo apenas permitido a utilizaeao de Plano
Regional de atividades da Regiao;

CONSIDERANDO a adesao do Municipio aos Prctocolos Gerais e de Atividades
da Regiao 09 (Guaiba);

CONSIDERANDO que a situaeao demanda o emprego urgente de medidas de
preven?ao, controle e contengao de riscos, danos e agravos a saude ptiblica, a fim de evitar a
disseminaeao da doen?a no Municipio;

0 Prefeito Municipal, no uso de suas atribuie6es legais, DECRETA.

Art. 1° Fica reiterado o estado de calamidade ptlblica no Municipio de Mariana

Pimentel, em razao da emergencia de sadde pdblica de importancia internacional decorrente

do surto epidemico do novo coronavirus (2019-ncov), declarado por meio do Decreto Municipal
n° 1.497, de 13 de janeiro de 2021.

Art. 2° Alem dos protocolos gerais obrigat6rios e protocolos de atividades
obrigat6rios instituidos pelo Estado do Rio Grande do Sul atraves do Decreto n° 55.882/2021 e

dos Protocolos Gerais e de Atividades determinados pela Regiao n° 09 (Guaiba), os Municipes

deverao observar a disposto neste decreto.

Art. 3° Fica recomendado que enquanto perdurar o estado de calamidade pdblica

os municipes pertencentes ao grupo de risco tenham contato limitado ao respectivo nucleo

familiar e permanegam em suas residencias.

Art. 40 Fica recomendado que enquanto perdurar o estado de calamidade ptlblica
somente 01 (urn) representante do ndcleo familiar adentre no interior dos estabelecimentos
autorizados ao funcionamento e ao ingresso de pessoas, tais como mercados, farmacias,
bancos, cart6rios e lotericas.
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Art. 50 Fica autorizado o retorno das aulas presenciais na rede estadual desde

que observadas as decis6es do Poder Judiciario, e a aprovaeao do plano de contingencia da
escola pelo Centro de Operag6es de Emergencia para Educaeao Municipal (COE-E).

Paragrafo tlnico. 0 distanciamento entre as classes dos estudantes observara o
intervalo estabelecido pelo governo estadual.

Art. 6° A Administragao Ptlblica Municipal fiscalizara a observancia das medidas

aplicadas atrav6s do presente Decreto, notadamente os protocolos adotados, bern como o
cumprimento das regras previstas no Decreto Estadual n.a 55.882, de 15 de maio de 2021 e
nos Protocolos Gerais e de Atividades da Regiao n° 09 (Guaiba) que seguem anexos a este
Decreto.

Art. 7° Os veiculos de transporte publico e privado de passageiros deverao seguir

o Decreto Estadual n° 55.882/2021 e os Protocolos Gerais e de Atividades da Regiao
n° 09 (Guaiba).

§ 1° Os veiculos deverao disponibilizar e manter atualizadas informae6es
dispostas no capw! deste artigo.

§ 20 As informae6es deverao ser dispostas de forma segura, de modo a nao
permitir o manuseio e evitar contagio.

Art. 80 Fica obrigada a disponibilizaeao das informae6es decorrentes deste

decreto em local visivel aos usuarios dos estabelecimentos autorizados ao funcionamento.

Paragrafo tlnico. As informae6es deverao ser dispostas de forma segura, de
modo a nao permitir o manuseio e possivel contagio.

Art. 9° Os Secretarios do Municipio e o Prefeito deverao adotar as providencias

necessarias ao cumprimento do estabelecido neste Decreto, bern como para emitir as normas
complementares que se fagam necessarias, no ambito de suas competencias.

Art.10. Os casos omissos e as eventuais exceg6es a apllcaeao deste Decreto
serao definidos pelo Prefeito.

Art. 11. Fica mantido a Decreto n° 1.376, de 13 de maio de 2020 que versa sobre
sepultamentos, vel6rios e cerim6nias afins.

Paragrafo unico. Alem do Decreto n° 1.376/2020 devem ser observados os
regramentos emitidos pelo Ministerio da Satide, ANVISA e Secretaria Estadual de Satlde.
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Art.12. Fica revogado o Decretos n° 1.553 de 19 de maio de 2021.

Art.13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao e perdurafa pelo
mesmo periodo que se manter a calamidade ptlblica no Estado do Rio Grande do Sul e no
Municipio de Marlana Pimentel.

LUIZ RENAT JffisKiGONczoRosKi,
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se:
Publicaeao
Periodo.. 30 (trinta) dias, a contar da data de 06/10/2021

Local: Mural de exposieao do atrio deste Orgao.
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