
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ

“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 1631/2020                                                                           22 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre as novas medidas  preventivas

no  enfrentamento  ao  Covid-19,  em

complemento  ao  Decreto  Municipal

nº1610/2020  que  “Reitera  a  declaração  de

estado de calamidade pública no âmbito do

Município de Giruá e dispõe sobre medidas

para  o  enfrentamento  da  emergência  de

saúde  pública  de  importância  internacional

decorrente  do  surto  epidêmico  de

coronavírus (COVID–19)”.

RUBEN WEIMER, Prefeito Municipal de Giruá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de

suas atribuições legais:

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,

na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO as medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do Decreto

nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins

de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no

âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública

em todo o território estadual; 

CONSIDERANDO que  o  Município  de  Giruá  se  encontra  em estado  de  calamidade

pública e vem implementando múltiplas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO que o Poder Público municipal tem o compromisso de buscar todos os

mecanismos  ao  seu  alcance  para  satisfazer  as  necessidades  e  demandas  da  população,

devendo ser sopesado o critério de gradação dos bens resguardados pelo ente estatal com o

processo de definição e densificação do Interesse Público;

CONSIDERANDO a nota técnica da Associação dos Municípios das Missões – AMM,

que além de manter as regras severas dos atuais decretos de calamidade, decidiram ampliar as

ações de cuidados e de prevenção, que poderão ser adotadas por todos os entes municipais da

região;

CONSIDERANDO a  avaliação  da  vigilância  epidemiológica  municipal,  indicando  o

crescimento dos casos confirmados de pessoas infectadas e a preocupação com a aceleração

do contágio;

CONSIDERANDO o descumprimento de muitas medidas decretadas pelo Estado e pelo

Município por uma parcela da comunidade, com o aumento das aglomerações, desrespeito ao

distanciamento e ao isolamento social, aliado ao elevado número de denúncias.

DECRETA

Art. 1º - Fica instituído o “toque de recolher” em todo o território do Município de Giruá,

ficando restrita  a  circulação de pessoas nos  logradouros  públicos  no  período compreendido

entre as 23h00min às 5h00min,  desde a data de 23 de junho de 2020, pelo período de 15

(quinze) dias.

Parágrafo  Único  -  A  restrição  prevista  no  caput  não  se  aplica  às  pessoas  que

comprovadamente estiverem no exercício de sua profissão e/ou necessitem de atendimento nos

serviços essenciais.

Art.  2º  - Fica  proibida  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  em  todas  em  todos  os

estabelecimentos comerciais após as 22h30min.
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§ 1º - Fica expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas vias, passeios e

logradouros públicos, independentemente de horário.

§ 2º - As lojas de conveniência poderão funcionar das 07 às 22h30min com atendimento

ao público atendendo as medidas indispensáveis a promoção da saúde pública, com a proibição

de aglomerações, vedada a permanência de clientes no interior dos respectivos ambientes, além

do tempo necessário para a compra de alimentos e de outros produtos, mantendo fechados

espaços destinados à espera de clientes, descanso e bar, a fim de evitar aglomeração.

§ 3º - As medidas contidas no  caput do art. 2º e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo

também aplicam-se aos vendedores do tipo “lanche rápido”.

Art.  3º  -  Estabelecimentos  que fornecem alimentação,  bebidas  ou  lanches,  incluindo

restaurantes, lancherias e pizzarias, poderão funcionar até as 22h30min, com todos os cuidados

e precauções prescritos pela legislação em vigor, após este horário ficam proibidas, inclusive,

atividades de tele-entrega e retirada de produtos para consumo domiciliar.

Art. 4º - Fica proibida a circulação de pessoas nas praças, parques e demais logradouros

públicos,  devendo  ocorrer  o  isolamento  da  área,  sendo  permitido  somente  o  acesso  de

trabalhadores.

Art.  5º  - Ficam  suspensos  os  cultos  e  encontros  em  igrejas,  templos  e  demais

estabelecimentos religiosos, de qualquer doutrina, fé ou credo.

Parágrafo Único. A celebração das missas e cultos poderão ocorrer na modalidade de

videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real,

sem a presença de público.

Art. 6º - Fica suspenso o funcionamento de atividades esportivas em quadras ou campos

de futebol, jogos de bolão, bocha, cartas ou qualquer outra forma de concentração de pessoas

em ambientes fechados ou abertos para tais finalidades, assim como as atividades individuais ou

coletivas  em  clubes  associativos,  salões  de  festas  e  as  demais  ações  que  provoquem

aglomeração de pessoas.
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Art. 7º - As medidas previstas neste Decreto terão a vigência de 15 (quinze) dias a contar

do dia 23 de junho de 2020, e poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a

situação epidemiológica do Município de Giruá. 

Art.  8º  - Ficam  reiteradas  todas  as  medidas  adotadas  no  Decreto  Municipal  nº

1610/2020.

Art. 9º -  Serão adotadas pelo Executivo Municipal, em ação conjunta com os demais

órgãos públicos, como Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e Corpo

de Bombeiros, ações intensivas de fiscalização e monitoramento.

Parágrafo único - Em caso de descumprimento das medidas previstas no decreto,  por

parte  de  pessoa  física  ou  jurídica,  aplicam-se  as  penalidades  previstas  na Lei  Municipal

nº6929/2020,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  administrativas  cíveis  e  penais,  com  a

comunicação imediata à autoridade policial e ao Ministério Público, para a adoção das medidas

cabíveis, nos termos do que determina o Código de Processo Penal Brasileiro.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de dua publicação, com efeitos a contar do

dia 23 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 22 DE JUNHO DE 2020, 65º ANO

DA EMANCIPAÇÃO.

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se no Mural da Prefeitura

Saveni Pazini

Secretária Municipal de Administração

Portaria nº 12.812/2020

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Giruá, Imprensa Oficial do Poder Executivo – LM nº 4085/09, no dia 22 de Junho de 2020.
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