
O Governo do RS determina, pelo prazo de quinze dias (até 03/04/2020, podendo ser 
renovado), as seguintes medidas:
a) que aos produtores e aos fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, à 
higiene e à alimentação não elevem, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor 
vantagem manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo COVID-19 
(novo Coronavírus);
b) que os fornecedores e comerciantes estabeleçam limites quantitativos para a 
aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário 
para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos; 
c) que postos de combustível, em especial de suas lojas de conveniência, funcionem, em 
todo o território estadual, apenas no intervalo compreendido entre as 7h e as 19h, vedada a 
abertura aos domingos, bem como, em qualquer dia e horário, a aglomeração de pessoas 
nos seus espaços de circulação e dependências, abertos e fechados;
d) a determinação de que as lojas de conveniência dos postos de combustível 
funcionem, em todo o território estadual, ressalvadas as localizadas em rodovias, apenas no 
intervalo compreendido entre as 7h e as 19h, vedada a abertura aos domingos, bem como, 
em qualquer localização, dia e horário, a proibição de aglomeração de pessoas nos espaços 
de circulação e dependências dos postos e suas lojas, abertos e fechados;
e) que os estabelecimentos comerciais fixem horários ou setores exclusivos para 
atender os clientes com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles de grupos de risco, 
conforme autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID=19 
(novo Coronavírus);
f) os Alvarás de Prevenção e Proteção Contra Incêndios – APPCI que vencerem nos 
próximos noventa dias serão considerados renovados automaticamente até a data 19 de 
junho de 2020, dispensada, para tanto, a emissão de novo documento de Alvará, devendo ser 
mantidas em plenas condições de funcionamento e manutenção todas as medidas de 
segurança contra incêndio já exigidas;
g) o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, público ou privado, em todo o 
território do Estado, seja realizado sem exceder à metade da capacidade de passageiros 
sentados;
h) é permitido o transporte de funcionários das empresas e das indústrias em veículo 
fretado, devidamente identificado, desde que observado o limite de passageiros;
i) é permitido o transporte de funcionários de empresas e de indústrias ou para as 
atividades de colheita de gêneros alimentícios, desde que realizado em veículo fretado, 
devidamente identificado, realizado sem exceder à metade da capacidade de passageiros 
sentados;
j) a interdição de todas as praias do litoral e das águas internas do Estado do Rio Grande 
do Sul;
k) não é permitida a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter 
público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos, com 
mais de trinta pessoas;
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l) o transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e rural, em todo o 
território do Estado, seja realizado sem exceder à capacidade de passageiros sentados; 
m) é proibido o ingresso, no território do Estado, de veículos coletivos de passageiros, 
públicos ou privados, oriundos de países estrangeiros, ressalvadas as situações de 
repatriação, mediante autorização prévia da Secretaria da Segurança Pública;
n) é proibida a  circulação e o ingresso, no território do Estado, de veículos de 
transporte coletivo interestadual, público e privado, de passageiros;
o) é proibido aos Municípios adotar medidas restritivas ao ingresso e à saída de 
pessoas e veículos de seus limites territoriais, ressalvadas as estabelecidas pelas 
autoridades sanitárias competentes, conforme o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020.
Determina aos Municípios:
a) a proibição das atividades e dos serviços privados não essenciais e o fechamento 
dos “shopping centers” e centros comerciais, à exceção de farmácias, clínicas de 
atendimento na área da saúde, supermercados, agências bancárias, restaurantes e locais 
de alimentação nestes estabelecidos, bem como de seus respectivos espaços de 
circulação e acesso;
São consideradas atividades privadas essenciais, ficando vedado o seu fechamento, 
dentre outras, os seguintes serviços:
 I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
 II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
 III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a  
 custódia de presos;
 IV - atividades de defesa civil;
 V - transporte de passageiros e de cargas, observadas as normas específicas;
 VI - telecomunicações e internet;
 VII - serviço de “call center”;
 VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
 IX - captação e tratamento de esgoto e de lixo;
 X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;
 XI - iluminação pública;
 XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente  
 ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e  
 bebidas;
 XIII - serviços funerários;
 XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de   
 materiais nucleares;
 XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
 XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos  
 animais;
 XVII - inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e vegetal;
 XVIII - vigilância agropecuária;
 XIX - controle e fiscalização de tráfego;
 XX - compensação bancária, redes de cartões de crédito e de débito, caixas   
 bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras;
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 XXI - serviços postais;
 XXII – serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por todos os   
 meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de  
 sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre outros;
 XXIII - serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de  
 dados “data Center” para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
 XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;
 XXV - transporte de numerário;
 XXVI - fiscalização ambiental;
 XXVII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e de derivados;
 XXVIII - monitoramento de construções e de barragens que possam acarretar   
 risco à segurança;
 XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da   
 segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias  
 e de inundações;
 XXX - mercado de capitais e de seguros;
 XXXI – serviços agropecuários e veterinários e de cuidados com animais em   
 cativeiro;
 XXXII - atividades médico-periciais;
 XXXIII – serviços de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de   
 pneumáticos, de elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à  
 segurança e à saúde, bem como à produção, à industrialização e ao transporte de  
 alimentos e de produtos de higiene; e
 XXXIV – produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e  
 de acessórios para refrigeração, bem como os serviços de manutenção de   
 refrigeração. 
Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, as de suporte e as de 
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relacionadas às atividades 
e aos serviços privados essenciais.
b) que as medidas estaduais e municipais para fins de prevenção e de enfrentamento 
à  epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) deverão resguardar o exercício e 
o funcionamento das atividades públicas e privadas essenciais, ficando vedado o seu 
fechamento.
c) é  vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento das atividades e dos serviços essenciais de que trata este Decreto. 
d) os restaurantes, bares e lanchonetes que adotem medidas sanitárias de 
prevenção de contaminação; 
e) os estabelecimentos comerciais e industriais adotem sistemas de escalas, de 
revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e 
aglomerações de trabalhadores, bem como implementem medidas de prevenção ao 
contágio pelo COVID 19 (novo Coronavírus), disponibilizando material de higiene e 
orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade de 
cuidados de higiene para evitar a contaminação;
f) a atribuição supletiva do Estado e dos Municípios do Rio Grande do Sul de  exercer 
a vigilância sanitária de portos, de aeroportos e de fronteiras, de que trata o inciso IV do 
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art. 2º da Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, observará o disposto neste 
Decreto;
g) fica suspensa a eficácia das determinações municipais que conflitem com as 
normas estabelecidas neste Decreto, respeitada a atribuição municipal para dispor sobre 
medidas sanitárias de interesse exclusivamente local e de caráter supletivo ao presente 
Decreto. 


