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Considerando o Decreto Municipal 1408/2021 que Dispõe sobre as Medidas para enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública Decorrente da COVID-19 em diferentes áreas, e dá outras 
providências, 
 
Considerando o Decreto Municipal 1408/2021, e o Decreto Estadual n 55.154 de 1 de abril de 2020 
que determina a Vigilância Sanitária Municipal como responsável pela Coordenação das ações de 
Fiscalização e aplicação das penalidades previstas no Decreto. 
 
Decreto Estadual Nº 55.856, de 27 de abril de 2021; Decreto nº 55.465, de 5 de setembro de 2020; 
Decreto n.º 55.240, de 10 de maio de 2020; Decreto nº 55.799, de 21 de março de 2021 Lei Esta-
dual N° 55.852, de 22 de abril de 2021; Decreto nº 55.799, de 21 de março de 2021; Decreto Es-
tadual Nº 55.837, de 9 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

Plano de Ação de Fiscalização de Estabelecimentos Comerciais frente ao enfrentamento da 
Emergência em Saúde Publica decorrente da COVID-19 

 

1. Objetivo do Plano 

A Administração Pública Municipal Considerando que a situação que demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos á saúde publica, 
a fim de evitar a disseminação da doença no municipio; realizará a fiscalização e a observância das 
medidas que contribuam  para a segurança sanitária coletiva dos estabelecimentos comerciais, 
durante o período da calamidade pública decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID–
19), tambem irão cooperar com o Estado do Rio Grande do Sul e com a União, no que tange às 
ações de prevenção, contenção do contágio e enfrentamento à epidemia fortalecendo  a 
estruturação e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, por meio de serviços públicos ou 
prestadores privados que atuem de forma complementar, para resposta rápida e eficaz à epidemia 
causada por Coronavírus monitorando sob os aspectos sanitários, as atividades públicas e privadas, 
bem como a circulação, em todo território do Município. 
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2. Diagnóstico Situacional do município 

A Vigilância Sanitária será responsável por fiscalizar diretamente todos os estabelecimentos 
sujeitos à Vigilância Sanitária, tais como: Padarias, Restaurantes, Supermercados, clínicas 
odontológicas, salões de beleza, centros de estética, bares, lanchonetes, confeitarias, comércio 
ambulante de alimentos, farmácias, casa atacadistas de alimentos, conveniências dentre outros, 
levando em consideração o gerenciamento de Risco Sanitário associado ao estabelecimento e o tipo 
de atividade dentro das possibilidades de transmissão da doença. 

As ações de fiscalização obedecerão a normas constantes no Decreto Municipal 1408/2021 
e outros Decretos e Portarias Estaduais relativas ao enfrentamento do novo Coronavírus e conferir 
o foco na prevenção de transmissão do agente etiológico do COVID-19, dentro da área de atuação 
de fiscalização de comércios e estabelecimentos de serviços, realizando registro das ações de 
fiscalização com foco na identificação e correção de irregularidades. 

Priorizar ações de Fiscalização com base em planejamento de risco sanitário e risco de 
transmissibilidade da doença em cada estabelecimento e estruturar sistema de monitoramento das 
ações de Fiscalização de outros órgãos/secretarias municipais. 

 
 
 

3. Composição da equipe 
Considerando que a Vigilância Sanitária possui 20 estabelecimentos comerciais cadastrados, 

que serão fiscalizados em decorrência do enfrentamento da Pandemia, a  Vigilância em Saúde conta 
com 01 servidor, será disponibilizado outro fiscal do município que realizará as atividades de 
segunda a sexta no período de 08h00min as 12h00min horas e de 13h00min as 17h00min horas. 
Considerando a impossibilidade que a equipe de Vigilância Sanitária realizar todas as fiscalizações 
em tempo hábil, para que possamos dar cumprimento às medidas de enfrentamento da 
emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, receberemos auxilio de outras secretarias. 
Nara Roveda Vigilante em Saúde 
Marinilço Padilha Inspetor Tributário 
 
 
 

4. Material de Consumo 
 Como medidas de identificação os servidores deverão possuir identificação da 
prefeitura municipal, vestidos com uniforme e portando crachá de identificação. Como medidas 
protetivas aos servidores designados será assegurada a disponibilização de álcool a 70% e máscaras 
faciais, como medidas de registro as equipes deverão possuir pranchetas, formulários e canetas e 
outros cuja necessidade deverá ser verificada pela Coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Metodologia de ação 
 As fiscalizações deverão ocorrer em dupla, com dois servidores definidos por este 
Plano de Ação que irão assinar o termo de Fiscalização, junto o responsável pelo estabelecimento. 
 Os servidores manterão registro dos estabelecimentos fiscalizados, preenchendo “Termo de 
Fiscalização” em anexo. Caso o setor queira realizar alguma outra forma de abordagem esta será 
repassada para o Gerente da Vigilância para que seja avalizada pelo mesmo. 
  Serão lavrados os seguintes documentos vide Decreto Municipal 1408/2021, Decreto 
Estadual Nº 55.856, de 27 de abril de 2021; Decreto nº 55.465, de 5 de setembro de 2020; Decreto n.º 
55.240, de 10 de maio de 2020; Decreto nº 55.799, de 21 de março de 2021 Lei Estadual N° 55.852, de 22 
de abril de 2021; Decreto nº 55.799, de 21 de março de 2021; Decreto Estadual Nº 55.837, de 9 de abril de 
2021. 
 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 no Decreto, ou que o estabelecimento atendeu as 
determinações constantes no Decreto. 
 Notificação Formal em caso de continuidade de descumprimento de determinações 
descritas na Legislação Municipal previamente informada ao representante do estabelecimento por 
meio de Termo de Fiscalização assinado em visita anterior. 
 Relatório descrevendo as datas das fiscalizações, itens não cumpridos pelo 
estabelecimento, anexando Termo de Fiscalização e Notificação Formal, solicitando a suspensão do 
Alvará. 
 A suspensão de Alvará de Funcionamento pelo período que perdurar as restrições ao comércio 
local em razão do Estado de Emergência ou Calamidade Pública, será realizado após os documentos 
anteriores serem lavrados, e será realizada por Autoridade Competente. 

 Cabe à Secretaria de Finanças, através do Setor de Tributos, repassar as informações 
a respeito do quantitativo de estabelecimentos de cada segmento, assim como endereçodos 
mesmos a fim de viabilizar as abordagens das equipes de fiscalização. 

Cronograma 
Todas as ações deverão seguir as orientações do Decreto Municipal 1408/2021 e 

Determinações estaduais, levando em consideração o nível de risco do município, conforme 
cronograma a seguir.  Devido ao elevado volume de demandas referentes ao enfrentamento de 
Emergência em Saúde Pública, este Plano conta com a disponibilização de servidores, veículos e 
insumos necessários à implementação do Plano de Ação de Fiscalização. 
 

Muitos Capões, 29 de março de 2021. 
 
 
 

______________________                                                   ________________________________ 
Nara Roveda                                                                               Marinilço Padilha  
Vigilância em Saúde                                                                                  Fiscal  

 
 
 
 



 
 

ANEXO I- Para estabelecimentos comerciais tais como: vestuário, calçados, eletrônicos, utilidades, 
dentre outros. 
 

                    
TERMO DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19 
 

TERMO DE FISCALIZAÇÃO Nº /2021 
 
1) Identificação do Estabelecimento: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

 
 
2) Obrigatoriedade: 

Dispositivo Legal/Obrigatoriedade do Decreto Municipal Nº339/2020. Atende 
S N N

/
A 

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. 

   

Organizar condições para ampliar a jornada de trabalho a distância ou remota.    
Proporcionar o imediato afastamento dos trabalhadores que 
apresentaremsintomas gripais, reduzindo o risco de contágio dos demais. 

   

 Ampliar significativamente as rotinas de limpeza e higienização das instalações das 
empresas, bem como dos equipamentos que possam ser utilizados por clientes. 

   

Observar as restrições temporárias específicas estabelecidas pelas 
autoridadessanitárias. 

   

Disponibilizar álcool em gel, concentração de 70%, para os clientes.    
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). 

   

Limitar a entrada e a permanência de apenas 01 (um) cliente para cada 10m² (dez 
metros quadrados) de loja, inclusive disponibilizando em locais visíveis informações 
sobre o tamanho do estabelecimento, em metros quadrados e o respectivo limite 
de clientes. 
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Orientar os clientes para que apenas 1 (uma) pessoa do grupo familiar ingresse nos 
estabelecimentos comerciais, evitando-se, sempre que possível, as pessoas 
menores de 10 anos e maiores de 60 anos, inclusive, disponibilizando esta 
informação em cartazes ou afins. 

   

Manter colaborador ou outra forma de controle eficaz para ordenar a fila de acesso 
ao estabelecimento comercial, devendo ser respeitado o limite de 1,5 metros de 
distância entre os clientes ou usuários em fila, utilizando, inclusive, se necessário, 
sinalização vertical e/ou horizontal para o distanciamento. 

   

Manter o ambiente ventilado.    
Higienizar os ambientes de acesso comum do estabelecimento e que são utilizados 
pelos clientes, a exemplo do balcão, mesa de atendimento, caixa, carrinhos e cestas 
de mercado 

   

Legenda: S- Sim, N- Não de, N/A- Não se aplica. 

 ( ) Estabelecimento anteriormente descrito atendeu aos itens do Decreto Municipal 1408/2021     

 (  ) Estabelecimento anteriormente descrito não atendeu aos itens do Decreto Municipal, ficando 
ADVERTIDO VERBALMENTE do descumprimento das medidas previstas neste Decreto, recebendo 
cópia deste Termo de Fiscalização. 
 

Muitos Capões,_____de_______________de 2021. 
 
 
 
Responsável pelo estabelecimento:   
 

CPF:   
 
 
 

         
                                                     Servidor Municipal               Servidor Municipal 



Anexo II- Material de construção, material industrial e os estabelecimentos de venda de ferragens, 
ferramentas, materiais elétricos, materiais hidráulicos, tintas, vernizes e materiais de pintura, vidros 
espelhos e vitrais, cal, areais, pedra britada, tijolos e telhas: 
 

                            
TERMO DE FISCALIZAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AFINS 
 
TERMO DE FISCALIZAÇÃO Nº /2021 
 
1) Identificação do Estabelecimento: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

 
2) Obrigatoriedade: 

Dispositivo Legal/Obrigatoriedade do Decreto Municipal Nº339/2020. Atende 
S N N

/
A 

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. 

   

Organizar condições para ampliar a jornada de trabalho a distância ou remota.    
Proporcionar o imediato afastamento dos trabalhadores que apresentarem 
sintomas gripais, reduzindo o risco de contágio dos demais. 

   

 Ampliar significativamente as rotinas de limpeza e higienização das instalações das 
empresas, bem como dos equipamentos que possam ser utilizados por clientes. 

   

 Observar as restrições temporárias específicas estabelecidas pelas autoridades 
sanitárias. 

   

  Disponibilizar álcool em gel, concentração de 70%, para os clientes.    
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). 

   

Limitar a entrada e a permanência de apenas 01 (um) cliente para cada 10m² (dez 
metros quadrados) de loja, inclusive disponibilizando em locais visíveis informações 
sobre o tamanho do estabelecimento, em metros quadrados e o respectivo limite 
de clientes. 

   

Orientar os clientes para que apenas 1 (uma) pessoa do grupo familiar ingresse nos 
estabelecimentos comerciais, evitando-se, sempre que possível, as pessoas 
menores de 10 anos e maiores de 60 anos, inclusive, disponibilizando esta 
informação em cartazes ou afins. 
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Manter colaborador ou outra forma de controle eficaz para ordenar a fila de acesso 
ao estabelecimento comercial, devendo ser respeitado o limite de 1,5 metros de 
distância entre os clientes ou usuários em fila, utilizando, inclusive, se necessário, 
sinalização vertical e/ou horizontal para o distanciamento. 

   

Manter o ambiente ventilado.    
Higienizar os ambientes de acesso comum do estabelecimento e que são utilizados 
pelos clientes, a exemplo do balcão, mesa de atendimento e caixa. 

   

Material de construção, material industrial e os estabelecimentos de venda de 
ferragens, ferramentas, materiais elétricos, materiais hidráulicos, tintas, materiais 
de pintura, cal, areais, pedra britada, tijolos e telhas: 

   

Limitar o número de clientes fazendo compra no interior do estabelecimento 
comercial, apenas 01 (um) cliente para cada 10m² (dez metros quadrados) de loja. 

   

Providenciar placas informativas acerca da obrigatoriedade de os clientes mantrem 
um distanciamento mútuo de no mínimo de 1,5 metros em qualquer área do 
estabelecimento. 

   

Ordenar o fluxo de pessoas de modo a evitar aglomeração no entorno do 
estabelecimento, nas áreas de estoque de material ou no pátio de estacionamento. 

   

Disponibilizar lavatório com água, sabão e toalhas de papel descartáveis para uso 
dos clientes. 

   

Disponibilizar álcool em gel 70% em pontos estratégicos do estabelecimento, para 
utilização dos clientes. 

   

Legenda: S- Sim, N- Não de, N/A- Não se aplica. 
( ) Estabelecimento acima descrito atendeu aos itens do Decreto Municipal Nº339/2020.  
( ) Estabelecimento acima descrito não atendeu aos itens do Decreto Municipal, ficando 
ADVERTIDO VERBALMENTE do descumprimento das medidas previstas neste Decreto, recebendo 
cópia deste Termo de Fiscalização. 
 

Muitos Capões,_____de_______________de 2021. 
 
 
 
 

Responsável pelo estabelecimento:   
 

 

CPF:   
 
 

 

Servidor Municipal Servidor Municipal 



Anexo III: Transporte Municipal 
 

                           
TERMO DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE MUNICIPAL TERMO DE FISCALIZAÇÃO Nº /2021 
1) Identificação do Estabelecimento: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

2) Obrigatoriedade: 

Dispositivo Legal/Obrigatoriedade Atende 

S N N
/
A 

Transporte Municipal    

Garantir o Equipamento de Proteção Individual - EPI aos colaboradores, 
considerado o fornecimento de álcool em gel, na concentração de 70% e 
máscAras. 

   

Publicar ostensivamente informações de prevenção da COVID-19 no sítio 
eletrônico e dentro dos coletivos, especialmente direcionada aos pertencentes 
dos grupos de risco. 

   

Garantir a publicidade e a divulgação das alterações dos horários, imediatamente, 
depois de autorizados a funcionar. 

   

Realizar a circulação da frota de transporte coletivo público e do transporte por 
fretamento privado (ônibus e van’s fretadas), com janelas e compartimentos de 
ventilação abertos, sem utilização do ar-condicionado. 

   

 Realizar o transporte com capacidade reduzida, limitado ao número de 
assentosdisponíveis. 

   

Intensificar a limpeza interna dos veículos, com material desinfetante.    
Legenda: S- Sim, N- Não de, N/A- Não se aplica. 

(  ) Estabelecimento acima descrito atendeu aos itens do Decreto Municipal Nº339/2020. 

(   ) Estabelecimento acima descrito não atendeu aos itens do Decreto Municipal, ficando 
ADVERTIDO VERBALMENTE do descumprimento das medidas previstas neste Decreto, recebendo 
cópia deste Termo de Fiscalização. 

Muitos Capões,_____de_______________de 2021. 
 
Responsável pelo estabelecimento:   
 

CPF:   
 

 
Servidor Municipal Servidor Municipal 
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ANEXO IV- Notificação Formal de Estabelecimento 
 

 
 
TERMO DE NOTIFICAÇÃO  Nº /2021 
 
1) Identificação do Estabelecimento: 

Empresa/Nome: 

Representante/Administrador: 

Endereço: 

CNPJ: 

Data: 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES, no uso de suas atribuições, constatou que o 
estabelecimento está descumprindo o artigo/inciso do Decreto Municipal  n 1341/2020, 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 num prazo de até dias. 
 

Esta Notificação está vinculada ao Termo  de   Fiscalização   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 às penalidades previstas em Lei, como suspensão imediata dos serviços. 

 

Recusou-se a assinar  

 

Assinatura do Autuado ou Representante CPF:____________________________________ 

 

____________________________________                     ____________________________ 

Prefeitura de Muitos Capões                                   Prefeitura de Muitos Capões 

Servidor Municipal                                                        Servidor Municipal                                                           
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Anexo V: Termo de fiscalização agências bancárias correspondentes bancários e casas lotéricas. 
 
 

      
 

TERMO DE FISCALIZAÇÃO AGÊNCIAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E CASAS 
LOTÉRICAS 

 
TERMO DE FISCALIZAÇÃO Nº /2021 

 
1. Identificação do Estabelecimento: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

2. Obrigatoriedade: 

Dispositivo Legal Atende 

S N N
/
A 

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. 

   

Organizar condições para ampliar a jornada de trabalho a distância ou remota.    
Proporcionar o imediato afastamento dos trabalhadores que apresentarem 
sintomas gripais, reduzindo o risco de contágio dos demais. 

   

Ampliar significativamente as rotinas de limpeza e higienização das instalações das 
empresas, bem como dos equipamentos que possam ser utilizados por clientes. 

   

Observar as restrições temporárias específicas estabelecidas pelas autoridades 
sanitárias. 

   

Disponibilizar álcool em gel, concentração de 70%, para os clientes.    
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 

   

Limitar a entrada e a permanência de apenas 01 (um) cliente para cada 10m² (dez 
metros quadrados) de loja, inclusive disponibilizando em locais visíveis informações 
sobre o tamanho do estabelecimento, em metros quadrados e o respectivo limite 
de clientes. 

   

Orientar os clientes para que apenas 1 (uma) pessoa do grupo familiar ingresse nos 
estabelecimentos comerciais, evitando-se, sempre que possível, as pessoas 
menores de 10 anos e maiores de 60 anos, inclusive, disponibilizando esta 
informação em cartazes ou afins. 

   

Manter o ambiente ventilado.    
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Higienizar os ambientes de acesso comum do estabelecimento e que são utilizados 
pelos clientes, a exemplo do balcão, mesa de atendimento e caixa. 

   

 Ajustar horário de atendimento ao público com acesso às dependências, devendo 
afixar aviso, de  forma ostensiva e em local visível ao consumidor, na entrada das 
agências, sem prejuízo da comunicação aos clientes por outros canais de 
comunicação, sobre o horário de atendimento presencial. 

   

Afixar, através de aviso, em local visível ao consumidor, de forma ostensiva, 
informe  sobre a limitação da quantidade de clientes e usuários no interior da 
agência, bem como da necessidade de ser mantida a distância mínima entre os 
usuários do serviço em 2 metros, evitando sempre aglomeração de pessoas. 

   

Manter colaborador ou outra forma de controle eficaz para ordenar a fila de acesso 
às agências, inclusive na área externa da agência, não permitindo aglomerações, 
devendo ser respeitado o limite de 2 metros de distância entre os clientes ou 
usuários em fila, utilizando, inclusive, se necessário, sinalização vertical e/ou 
horizontal para o distanciamento. 

   

 Assegurar, para manutenção da dinâmica dos serviços e fluxo de pessoas, a 
distância mínima de 2 metros entre as pessoas no interior das agências, inclusive 
utilizando sinalização horizontal e/ou vertical ou outro meio eficaz de controle. 

   

limitar, como forma de conter o contágio do COVID19, o número de pessoas nas 
agências, adotando agendamento remoto, com disponibilização de senha por 
telefone ou internet para os serviços que exijam atendimento presencial nas 
agências e ainda estimular, através de avisos aos clientes o uso dos serviços 
bancários através dos canais remotos, como celular e internet,  além da rede de 
autoatendimento – ATMs. 

   

Adotar horários ou setores específicos para atendimento da população idosa e 
outros que comprovadamente integrem o grupo de risco para a COVID19, com a 
devida divulgação e atenção às medidas de prevenção ao contágio. 

   

Adotar as medidas de controle sanitário recomendadas pelas autoridades em saúde 
e sanitárias, especialmente quanto à higienização constante do ambiente interno e 
dos pontos de atendimento direto ao consumidor, inclusive disponibilizando álcool 
em concentração de 70%. 

   

Legenda: S- Sim, N- Não de, N/A- Não se aplica. 
( ) Estabelecimento acima descrito atendeu aos itens do Decreto Municipal Nº339/2020. 

( ) Estabelecimento acima descrito não atendeu aos itens do Decreto Municipal, ficando 
ADVERTIDO VERBALMENTE do descumprimento das medidas previstas neste Decreto, recebendo 
cópia deste Termo de Fiscalização. 
 
 Muitos Capões, de de 2021. 
 
Responsável pelo estabelecimento:   
 

CPF:   
     

     
                                        Servidor Municipal                     Servidor Municipal 


