
 

DECRETO Nº 061/2020, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 
 
 
 

ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DOS DECRETOS 
033/2020, 039/2020 E 056/2020 QUE “DISPÕE SOBRE 
AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL.” 

 
 
 

ADENIR JOSE DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 
 
 

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º. Fica incluído o parágrafo único ao artigo 10 do Decreto Municipal 033/2020 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
   Art. 10...  

Parágrafo único. A concessão do período de férias aos servidores lotados na 
Secretaria Municipal da Saúde será prorrogado pelo período de seis meses a contar do 
encerramento do prazo fixado no caput.  

 
Art. 2º. Fica alterada a redação do artigo 18, do Decreto Municipal 033/2020, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 18. Os atendimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deverão ser realizados 

com a observância das recomendações para a organização interna das equipes de 

Atendimento Básico do RS referente a pandemia COVID-19, expedido pelo Departamento de 

Ações em Saúde da Coordenação Estadual da Atenção Básica, do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

 

 

 

 

 



 

Art. 3º. Fica incluído o inciso “V”, no artigo 14, do Decreto Municipal 039/2020, com 
a seguinte redação: 
 

Art. 14.  

V – Ficam suspensos os exames e consultas periódicos para os funcionários públicos 

municipais, pelo período que perdurar a situação de calamidade pública. 

 
Art. 4º. Fica alterada a redação do artigo 20, do Decreto Municipal 039/2020, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 20. As atividades de atendimento dos serviços públicos deverão ser realizadas, 

preferencialmente, por meio eletrônico, ou telefone, quando couber, podendo, 

excepcionalmente, se realizar presencialmente através de agendamento individual, mediante 

prévia análise da necessidade pela equipe de servidores competente.  

 
Art. 5º. Fica alterada a redação do artigo 27, do Decreto Municipal 039/2020, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 27. Fica prorrogada a suspensão do período letivo do ano de 2020 das escolas 

públicas municipais de educação infantil e ensino fundamental até a expedição de um novo 

Decreto Municipal sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Monte Belo do Sul. 

Parágrafo Único - O calendário escolar da Rede Municipal de Ensino não sofrerá 

prejuízo nas 800 horas-aula, e a compensação dos dias suspensos será definida em Decreto. 

 

Art. 6º. Fica alterada a redação do § 2º, do artigo 21, do Decreto Municipal 056/2020, 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 21... 

§2º Ficam vedadas as atividades esportivas coletivas em ginásios, centros de 
esportes e demais atividades coletivas que gerem aglomerações. 

 

Art. 7º. Fica alterada a redação do § 3º, do artigo 21, do Decreto Municipal 056/2020, 
que passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 21... 
§3º O serviço de Fisioterapia deverá ser mediante agendamento, com um 

atendimento por vez, sem sala de espera, devendo os profissionais adotarem o uso de 



 

máscaras e luvas descartáveis, além de desinfetar e higienizar os equipamentos para 
cada atendimento. 

 
Art. 8º. Inclui o § 4º, ao artigo 21, do Decreto Municipal 056/2020, que passa a ter a 

seguinte redação: 
 
Art. 21 ... 
§4º Os serviços de Pilates deverão ser mediante agendamento, com atendimento 

de no máximo duas pessoas por vez e por monitor e por ambiente, sem sala de espera, 
devendo os profissionais adotarem o uso de máscaras e luvas descartáveis, além de 

desinfetar e higienizar os equipamentos para cada atendimento. 

 

Art. 9º. Fica alterada a redação do artigo 25, do Decreto Municipal 056/2020, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 25. Fica vedada a realização de eventos, tais como: bailes, festas comunitárias, 

bingos e demais eventos sociais, culturais e de esportes coletivos que gerem aglomerações. 
 

Art. 10. Fica alterada a redação do artigo 27, do Decreto Municipal 056/2020, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 27. As tradições fúnebres, como cerimônia de despedida (velórios e funerais), 

devem ser realizadas no período entre às 09 horas e 17horas, em locais com grande 
ventilação, adotando-se as medidas de higienização e assepsia e evitando grandes 

aglomerações, pelo período máximo de 4 horas de duração e com sepultamento no mesmo 
dia. 

 
Art. 11. Fica alterada a redação do artigo 28, do Decreto Municipal 056/2020, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 28. Os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos do COVID-19 

deverão ocorrer pelo período máximo de 1 hora de duração, cerimônia religiosa de no 

máximo 15 minutos e com sepultamento no mesmo dia, observado o protocolo do Ministério 
da Saúde. 

 
Art. 12. Fica alterada a redação do artigo 30 e do seu parágrafo único, do Decreto 

Municipal 056/2020, que passam a ter a seguinte redação: 
 
Art. 30. Fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras em vias públicas e quaisquer 

estabelecimentos, públicos ou privados, como meio de reduzir a transmissão e contágio 

comunitário do Coronavírus (COVID-19), a contar de 1º de maio de 2020. 



 

Parágrafo único. Poderão ser usadas máscaras de pano (tecido algodão), 

confeccionadas manualmente. 

 
Art. 13. Ficam revogados os artigos 9º, 12, 13 e 21, do Decreto Municipal 039, de 03 

de abril de 2020, e, o artigo 11, do Decreto Municipal 033, de 16 de março de 2020. 
 
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL, 
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte. 

 
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
Prefeito Municipal 

 
Matheus Dalla Zen Borges 

Assessor Jurídico 
 

Reg. no Livro de Decretos nº 02 à fl. 05 

30.04.2020. 

 

Secretária de Administração 

Registre-se e Publique-se 

 

Secretária de Administração 

Certifico que o presente Decreto foi 

publicado no lugar de costume no dia 

30.04.2020. 

 

Secretária de Administração 


