
 
 

DECRETO EXECUTIVO 073/2021 
 

 
DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE 
FISCALIZAÇÃO DO 
DISTANCIAMENTO CONTROLADO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL, EM CUMPRIMENTO AO 
DECRETO ESTADUAL Nº55.882/21. 

 
 

ADIR GIACOMINI, Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e:  

 
CONSIDERANDO que Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 

2021, alterou os Decretos Estaduais nº 55.806, nº 55.465 e nº 55.799; 
 

CONSIDERANDO que a alteração dos Decretos Estaduais nº 55.240, nº 
55.465 e nº 55.799, acarretou em necessidade de atualização do Plano 
Estruturado Regional de Enfrentamento à Pandemia, aprovado em 15 de maio 
de 2021 pelos Municípios da Região de Agrupamento de Saúde de Passo Fundo,  

 
CONSIDERANDO a necessidade de adequações nas medidas sanitárias 

segmentadas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, tanto para 
continuidade das ações de prevenção, controle e contenção da propagação do 
vírus, preservar a saúde da população municipal, emite-se TERMO DE 
COMPROMISSO; quanto para manter condições básicas de subsistência 
econômica local; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no artigo 21, § 2º, inciso I, alínea “e”, 
do Decreto Estadual nº 55.240/2020, com a alterações do Decreto Estadual nº 
55.808/2021, o Município assume o compromisso de realizar a fiscalização dos 
protocolos estaduais firmados conforme sistema seguindo o Plano Estruturado 
Regional de Enfrentamento à Pandemia, aprovado em 20 de março de 2021 
pelos Municípios da Região de Agrupamento de Saúde de Passo Fundo. 



 
 

 
Art. 2º O Plano Municipal de Fiscalização é estruturado conforme 

segmentos adotados pelos Sistema 3As de monitoramento, adotando a 
periodicidade de fiscalização conforme os risco apresentados pela região. 

 
I- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE, MEIO AMBIENTE E SETOR FISCAL TRIBUTÁRIO: 
Será realizada fiscalização para verificação do ajustamento dos protocolos 
estabelecidos pelo Sistema 3AS de monitoramento; 
II- ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO; 
III- COMÉRCIO E SERVIÇOS; 
IV- EDUCAÇÃO; 
V- INDÚSTRIA; 
VI- SAÚDE E ASSISTÊNCIA. 
 

Parágrafo Único – A Periodicidade do presente plano de Fiscalização 
poderá ser alterada por demanda, especialmente por denúncias recebidas pela 
equipe de fiscalização. 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, de 12 de julho de 2021. 
 
 

                  Adir Gicomini 
                   Prefeito Municipal 

 
   Registre-se e Publique-se. 

    Data Supra 
 
 

     Greice Fatima Luft 
Assessora Especial de Gabinete 
 

 
 
 

 



 
 

ANEXO I 
 

PLANO DE TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL PARA 
IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE NO ENFRENTAMENTO AO 

 COVID-19 
 

Nos termos do previstos no Decreto Estadual 55.882, de 15 de maio de de 
2021, o presente documento trata de medidas essenciais para a efetivação dos 
procedimentos necessários de preservação orientação quanto as normas a serem 
adotadas pela população, bem como a fiscalização do poder público para dar 
consequência às decisões legais e administrativas.  
 

Trata o presente Plano de Ação de Fiscalização para o município, no 
período que perdurar as restrições decorrentes do agravamento da pandemia, 
definindo as diretrizes para diminuição de casos de habitantes contagiados e 
que proliferem o vírus em toda região más também que a economia do 
município seja preservada. Permitindo que empresas locais possam trabalhar 
considerando todas as normas sanitárias previstas. 

 
Conforme protocolo de monitoramento 3A, é obrigatório o uso e 

fornecimento de máscaras, álcool em gel e o distanciamento mínimo de 2 metros 
entre uma pessoa e outra. É estritamente proibido aglomerações de pessoas sem 
os cuidados sanitários exigidos. 

 
O Município possui 2.100 habitantes. A economia local predominante é a 

agricultura. Possui um laticínio, um frigorífico, três cooperativas de cereais e 
insumos, três escolas municipais e uma escola estadual. E possui também 
estabelecimentos comerciais os quais atendem a população em geral, pequenas 
industrias os quais geram emprego e renda.  
  

1. Fica prevista a possibilidade adicional de utilização dos servidores 
municipais para as atividades de orientação, controle e fiscalização das medidas 
sanitárias, além dos profissionais da saúde e assistência social. A designação, 
quando excepcionalmente necessária e em número determinado, será efetuada 
mediante portaria;  
 

2. As ações de fiscalização obedecerão as normas constantes nos Decretos 
e Portarias Estaduais, ressalvado a edição de decretos específicos ao 
enfrentamento do novo Coronavírus nos municípios do  Estado do Rio Grande 



 
 

do sul  e em todo o território do Município de Almirante Tamandaré do sul, 
atuando na prevenção de transmissão do vírus, dentro da área de atuação de 
fiscalização de comércios em geral e estabelecimentos de serviços de saúde, 
empresas com grande fluxo de colaboradores, escolas e especialmente em áreas 
públicas ou privadas com potencialidade  de provocar aglomeração de pessoas; 
Quanto maior o risco do município, maior serãa as exigências. 

 
As diretrizes previstas neste instrumento poderão ser alteradas, conforme 

a gravidade e mudanças do sistema 3A de cada região estabelecidas pelo Estado 
do Rio Grande do Sul. 

 
Sistema 3A – Aviso: quando houver uma tendência, o Grupo de trabalho 

comunica o gabinete de crise. Neste caso a região aumentará a atenção ao 
quadro da pandemia; Alerta: Quando houver uma grave tendência ao aumento 
de casos e internações, será emitido Alerta e o gabinete de crise decide sobre a 
necessidade de intensificar o monitoramento; Ação: Caso seja emitido alerta a 
região terá 48 horas para apresentar propostas sobre ações a serem tomadas. 

 
O municípío de Almirante Tamandaré do Sul compromete-se a cumprir 

as ações no prazo indicado pelo Estado, contando com a rede de apoio do 
município. 

 
O município compromete-se em notificar todos os casos de síndrome 

respiratória aguda grave, bem como os resultados laboratoriais de biologia 
molecular. 
 

3. A fiscalização deverá ser tecnicamente orientada pela Vigilância 
Sanitária Municipal, sendo esta coordenada pela enfermeira e coordenadora da 
vigilância epidemiológica Alessandra da Luz. A equipe de fiscalização deve 
realizar registro sistemático das ações com foco na identificação e correção de 
eventuais irregularidades encontradas causando a proliferação do nova corona 
vírus, bem como atuar na orientação permanente à população e aos 
responsáveis pelas atividades sociais e econômicas;  
 

4. Caberá à Secretária Municipal de Saúde organizar os trabalhos visando 
priorizar ações de Fiscalização com base em planejamento de risco sanitário e 
risco de transmissibilidade da doença em cada local e estabelecimento; o plano 
será atualizado pela equipe conforme os indicadores de risco avaliados pelos 



 
 

indicadores municipais e regionais. Estando à frente a coordenadora da 
vigilância epidemiológica e a secretária municipal de saúde. 
 

5. PROTOCOLOS DE ATIVIDADE CONSIDERADOS OBRIGATORIOS: 
Assistência à Saúde Humana 
Assistência Social 
Assistência Veterinária e Petshops (Higiene) 
Atividades Administrativas e Call Center 
Atividades físicas em academias, clubes, centros de treinamento, piscinas, 

quadras e similares 
Atividades Imobiliárias, Profissionais, Científicas e Técnicas 
Bancos e Lotéricas 
Cinema, Teatros, Auditórios, Circos, Casas de Espetáculo, Casas de 

Shows e similares 
Clubes sociais, esportivos e similares 
Comércio e Feiras Livres 
Competições Esportivas 
Condomínios 
Correios e Entregas 
Educação e Cursos Livres 
Ensino de Esportes, Dança e Artes Cênicas 
Estacionamentos 
Eventos infantis, sociais e de entretenimento 
Eventos não especificados, em ambiente aberto ou fechado 
Eventos tipo Drive-in (shows, cinemas etc.) 
Feiras e Exposições Corporativas, Convenções, Congressos e similares 
Formação de Condutores de Veículos 
Funerárias 
Hotéis e Alojamentos 
Indústria e Construção Civil 
Informação e Comunicação 
Lavanderia 
Manutenção e Reparação de Veículos e de Objetos e Equipamentos 
Missas e Serviços Religiosos 
Museus, Centros Culturais, Ateliês, Bibliotecas, Arquivos e similares 
Organizações Associativas (Conselhos, Sindicatos, Partidos, MTG etc) 
Parques Temáticos, de Aventura, de Diversão, Aquáticos, Naturais, 

Jardins Botânicos, Zoológicos e outros atrativos turísticos 



 
 

Postos de Combustível 
Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Sorveterias e similares 
Serviços de Higiene Pessoal e Beleza (cabelereiro, barbeiro e estética) 
Serviços de Utilidade Pública (Energia, Água, Esgoto e outros) 
Serviços Domésticos, de Manutenção e Limpeza de condomínios e 

residências 
Serviços Públicos e Administração Pública 
Transporte Coletivo 
Transporte de carga 
Transporte Rodoviário 
Vigilância e Segurança 
 
Protocolos Gerais Obrigatórios: 
 
Estes são definidos pelo Governo Estadual e o uso é obrigatório em todos 

os municípios. Almirante Tamandaré do Sul juntamente com a rede de apoio 
compromete-se em observar os protocolos e cumpri-los. 

 
Usar máscara, bem ajustada e cobrindo boca e nariz; 
Manter no mínimo 2 metros de distância de outras pessoas sempre que 

possível e não menos que 1 metro; 
Garantir a ventilação natural e a renovação do ar, com portas e janelas 

bem abertas ou sistema de circulação de ar; 
Limpar bem as mãos e as superfícies com água e sabão, álcool 70% ou 

similares; 
Manter trabalho e atendimento remotos sempre que possível, sem 

comprometer as atividades; 
Realizar busca ativa de trabalhadores com sintomas respiratórios e 

encaminhar para atendimento de saúde as pessoas com quadro suspeito ou 
duvidoso 

Assegurar o isolamento domiciliar para trabalhadores e familiares com 
suspeita de Covid-19 até acesso à testagem adequada e, em caso de confirmação, 
manter afastamento preferencial de 14 dias ou conforme orientação médica; 

Ocupar em horários diferentes os espaços coletivos de alimentação, 
mantendo distância mínima entre colegas; 

Controlar e respeitar a lotação máxima permitida nos ambientes; 
Fixar cartazes com lotação máxima e uso obrigatório de máscara na 

entrada dos ambientes e em locais de fácil visualização e fiscalização; 



 
 

Definir e respeitar fluxos de entrada e saída de clientes e trabalhadores 
para evitar aglomeração; 

Disponibilizar álcool 70% ou similar para limpeza das mãos; 
Manter no mínimo 2 metros de distância entre mesas e grupos em 

restaurantes e espaços de alimentação; 
Vedar e coibir qualquer aglomeração. 
 
6 – Medidas de identificação: os servidores deverão possuir identificação 

do Município de Almirante Tamandaré do Sul; Crachás e coletes. 
 

7 - Como medidas protetivas: aos servidores designados será assegurada 
a disponibilização de álcool gel 70% e máscaras faciais em quantidade 
necessária para realização das fiscalizações. 
 

8 - Como medidas de Registro: As equipes deverão possuir, formulários 
e canetas ou tablets e outros. 

 
9 - O município fará a informação semanal da quantidade de pessoas 

vacinadas e a faixa etária dos mesmos. Desta forma que o Estado acessa 
diariamente o boletim regional Covid e avalia os riscos.  
 

9.1 - Os servidores deverão receber instruções da área jurídica e da 
coordenação da vigilância sanitária acerca dos limites e atribuições da 
fiscalização; As instruções serão repassadas sempre que houver mudança de 
bandeira pelo governo estadual. 
 

9.2 - A fiscalização deverá ocorrer preferencialmente em dupla, com dois 
servidores definidos por este Plano de Ação que irão assinar o termo de 
Fiscalização, com o responsável pelo estabelecimento ou sobre as pessoas físicas 
que eventualmente estiverem descumprindo as medidas sanitárias; Os 
Servidores designados como fiscais no município podem atuar nas fiscalizações. 
 

9.3 - Os servidores manterão registro dos estabelecimentos fiscalizados, 
preenchendo “Termo de Fiscalização Simplificado” com informações básicas e 
essências sobre o procedimento; Os registros ficarão anexados no setor de 
vigilância sanitária 
 



 
 

9.4 - Caso o setor queira realizar alguma outra forma de abordagem esta 
será repassada para a secretária de saúde e para o setor jurídico para que seja 
avalizada previamente;  
 

9.5: Poderão ser lavrados os seguintes documentos, descritos como:  
 

9.5.1 - Termo de Fiscalização com assinatura do responsável pelo 
estabelecimento contendo a informação de que o mesmo foi orientado ou 
advertido verbalmente em caso de descumprimento das medidas sanitárias de 
prevenção ou que o estabelecimento atendeu as determinações constantes nos 
Decretos.  
 

9.5.2 - Notificação Formal em caso de continuidade de descumprimento 
de determinações descritas na Legislação Municipal previamente informadas 
ao representante do estabelecimento por meio de Termo de Fiscalização 
assinado em visita anterior. 
 

9.5.3 - Relatório descrevendo as datas da fiscalização, itens não cumpridos 
pelo estabelecimento, anexando Termo de Fiscalização e Notificação Formal, 
solicitando a eventual suspensão do Alvará de funcionamento, interdições se 
for o caso de pessoa jurídica em descumprimento dos protocolos. 
 

9.5.4 - As notificações formais às pessoas físicas que estejam 
descumprindo as medidas sanitárias, no que respeita à vedação de 
aglomerações ou outras identificadas, serão encaminhadas ao setor jurídico do 
Município para adoção de medidas administrativas ou judiciais, conforme o 
caso concreto.  
 

10. A fiscalização contará se necessário com a Brigada Militar para 
auxiliar a desfazer aglomerações em via pública. 
 

Diretrizes Gerais: 
 

10.1 - As ações de fiscalização obedecerão a normas constantes NOS 
PROTOCOLOS enfrentamento do novo Coronavírus, inclusive no que tange a 
aplicação das penalidades por descumprimento das medidas.  
 



 
 

10.2- Conferir foco na prevenção de transmissão do agente etiológico do 
COVID-19, dentro da área de atuação de fiscalização de comércios e 
estabelecimentos de serviços e áreas públicas  
 

10.3- Priorizar ações de Fiscalização com base em planejamento de risco 
sanitário e risco de transmissibilidade da doença em cada estabelecimento. 
 
 

11. Equipes de Fiscalização: 
 

11.1 A Vigilância Sanitária contará com 01 equipe de fiscalização que 
realizará as atividades de segunda a sexta no período de 08:00 horas às 17:00 
horas; Sábados, domingos e feriados as fiscalizaçoes serão realizadas conforme 
Decreto ou Portarias expedidas aos servidores. 
 

11.2- As equipes de Fiscalização serão formadas por servidores públicos 
das Secretarias de Saúde, Fazenda e Meio Ambiente. Todos os servidores são 
efetivos e concursados. 
 

11.3- Cada Secretaria descrita acima irá disponibilizar servidores, assim 
como veículo e motorista para conduzi-los durante as fiscalizações, conforme 
constante deste Plano ou necessidade. 
 

11.4- Após reunião, os Secretários das Pastas informaram o nome dos 
seguintes servidores, conforme descrito abaixo: 
 

SERVIDOR SECRETARIA FUNÇÃO 

Cláudia Monteiro da 
Silva 

Saúde Fiscal Sanitária 

Volmir Marques Fazenda Auditor Fiscal 

Loeci Teresinha Gomes 
da Silva 

Meio Ambiente Fiscal Ambiental 

   

 
11.5- Para efetivação e cumprimento do plano de fiscalização de que trata 

este decreto, fica autorizada a convocação de todos os profissionais nele 
relacionados, para o desenvolvimento das ações propostas, sendo que, a 
coordenação de tais atividades fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. 



 
 

 
11.6- Poderão atuar na fiscalização todos os servidores mencionados pelo 

plano de fiscalização e outros requisitados pela Secretaria de Saúde, nos limites 
de suas atribuições funcionais. 
 

Procedimento de Fiscalização: 
 

11.7- Caso o setor queira realizar alguma outra forma de abordagem esta 
será repassada para a Secretária de Saúde para que seja avalizada pela mesma. 
 

11.8- Serão lavrados os seguintes documentos: 
 

11.9 Termo de Fiscalização com assinatura do responsável pelo 
estabelecimento contendo a informação de que o estabelecimento foi Advertido 
Verbalmente em caso de descumprimento das medidas previstas nos Decretos, 
ou que o estabelecimento atendeu as determinações constantes nos Decretos. 
 

11.10 Notificação Formal em caso de continuidade de descumprimento 
de determinações descritas na Legislação Municipal previamente informadas 
ao representante do estabelecimento por meio de Termo de Fiscalização 
assinado em visita anterior. 
 

11.11 Relatório descrevendo as datas das fiscalizações, itens não 
cumpridos pelo estabelecimento, anexando Termo de Fiscalização e Notificação 
Formal, solicitando a suspensão do Alvará de funcionamento e demais atos já 
supra citados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TERMO DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DA COVID-19 
 

TERMO DE FISCALIZAÇÃO Nº___/2021 
 

Identificação do Estabelecimento: _____________________________________ 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________ 
 
CNPJ: ______________________________________________________________ 
 
Obrigatoriedade: 
 
Atende: S- Sim; N- Não; N/A- Não se Aplica. 
 
I - Fornecer, obrigatoriamente, máscaras aos colaboradores, como forma de 
prevenir o risco de contágio pela COVID-19, bem como outros equipamentos 
de proteção individual, especialmente quando envolver atendimento ao 
público. 
 
II - Organizar condições para ampliar a jornada de trabalho a distância ou 
remota. 
 
III - proporcionar o imediato afastamento dos trabalhadores que apresentarem 
sintomas gripais, reduzindo o risco de contágio dos demais. 
 
IV - Ampliar significativamente as rotinas de limpeza e higienização das 
instalações das empresas, bem como dos equipamentos que possam ser 
utilizados por clientes. 
 
V - Observar as restrições temporárias específicas estabelecidas pelas 
autoridades sanitárias. 
 
VI - Disponibilizar álcool em gel, concentração de 70%, para os clientes. Bem 
como disponibilizar mascaras e álcool em gel para os trabalhadores. 



 
 

 
VII - Observar o disposto na Lei Federal n.º 13.486/2017. (O fornecedor Deverá 
higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos 
ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira 
ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação). 
 
VIII - Limitar a entrada e a permanência de PESSOAS, nos termos 3As 
 
IX - Manter o disque denuncia funcionando 24horas 
 
X – EDUCAÇÃO: Será realizada fiscalização e monitoramento nas escolas, 
buscando orientação e cumprimento das normas do Sistema Sanitário 
pertinente aos protocolos tendo a participação e acompanhamento do COE, 
especialmente normas de proteção para evitar o contágio e propagação do Novo 
Coronavírus (COVID-19). Colaboradores devem respeitar o limite de 1,5 metros 
de distância entre os ALUNOS ou usuários em fila, utilizando, inclusive, se 
necessário, sinalização vertical e/ou horizontal para o distanciamento. 
 
XI - Manter o ambiente ventilado. Portas e janelas abertas. 
 
XII – higienizar os ambientes de acesso  
 
Legenda: S- Sim; N- Não; N/A- Não se aplica. 
 
(   ) Estabelecimento anteriormente descrito atendeu aos itens dos Decretos 
Municipais e Estaduais.  
(   ) Estabelecimento anteriormente descrito não atendeu aos itens dos Decretos 
Municipais e Estaduais ficando ADVERTIDO VERBALMENTE do 
descumprimento das medidas previstas neste Decreto, recebendo cópia deste 
Termo de Fiscalização. 
 
Almirante Tamandaré do Sul /RS, ____ de ________________ de 2021. 
 
Responsável pelo estabelecimento: _______________________________________ 
CPF: _________________________________________________________________ 
Servidor Municipal: ___________________________________________________ 
 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº __/2021 
 
Identificação do Estabelecimento: ________________________________________ 
 
Empresa/Nome: ______________________________________________________ 
 
Representante/Administrador: _________________________________________ 
 
Endereço: ____________________________________________________________ 
 
CNPJ: _______________________________________________________________ 
 
Data: ___/___/______. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO 
SUL, no uso de suas atribuições, constatou que o estabelecimento está 
descumprindo o artigo ____________ do Decreto ____________ n.º 
______________, razão por qual lavramos a presente Notificação. 
 

Solicitamos a Vossa senhoria a regularização do estabelecimento em 
relação às medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública 
decorrente do COVID-19 imediatamente. 
 

Esta Notificação está vinculada ao Termo de Fiscalização n.º _________, 
lavrado no dia ______________. 
 

Em caso de novo descumprimento, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na legislação penal e civil, o estabelecimento terá seu Alvará de 
Funcionamento suspenso pelo período em que perdurar as restrições ao 
comércio local em razão do Estado de Emergência ou Calamidade Pública, 
estando sujeito as penalidades previstas em Lei, como suspensão imediata dos 
serviços. 
 



 
 

Assinatura do Autuado ou Representante: ________________________________ 
 
CPF Nº: _______________________________ 
 
 
 
 

Prefeitura Almirante Tamandaré do Sul 
Servidor Municipal 

 
 
 
 
 
 


