
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ

“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 1594/2020                                                                             16 DE ABRIL DE 2020. 

Altera o Decreto nº1587/2020 que “Reitera a

declaração de estado de calamidade pública

no  Município  de  Giruá  para  fins  de

prevenção  e  de  enfrentamento  à  epidemia

causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus),

e dá outras providências”.

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 a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável

pelo surto de 2019;

Considerando o Decreto Estadual nº55.154 de 1º de abril de 2020 e o Decreto nº 55.128, de

19 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio

Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo

Coronavírus), e dá outras providências;

Considerando as informações constantes na ata do dia 16 de abril  de 2020, do Comitê

Gestor  o  Enfrentamento  da  Epidemia  COVID-19,  de  acordo  com  a  Portaria  nº12.745/2020  que

atestam as questões relacionadas ao controle da pandemia na esfera de Giruá; 

Considerando a  necessidade  de  definir  o  retorno  gradual  das  atividades  econômicas  e

laborais com segurança, primando-se por evitar uma explosão de casos sem que o sistema de saúde

local  tenha  tempo  e/ou  condições,  de  forma  que,  desde  que  assegurados  os  condicionantes,  a
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retomada  das  atividades  é  possível,  inclusive  mediante  a  sedimentação  da  imunidade  de  modo

controlado e a redução de traumas sociais em decorrência do isolamento e distanciamento sociais; 

Considerando, assim, que 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, 

DECRETA

Art.  1º  Fica  alterado  o  Decreto  nº1587/2020  que  “Reitera  a  declaração  de  estado  de

calamidade pública no Município de Giruá para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia

causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências”, especificamente o art. 5 e o

art. 8º, os quais passam a vigorar conforme segue:

...

Art.  5º  Fica facultado,  de forma condicionada, até o dia 30 de Abril  de 2020, diante das

evidências  científicas  e  análises  sobre  as  informações  estratégicas  em  saúde,  observado  o

indispensável  à  promoção  e  à  preservação  da  saúde  pública,  para  fins  de  prevenção  e  de

enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus),com fundamento no art. 3º da

Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,o funcionamento e atendimento ao público, em

caráter excepcional, nos moldes deste ato, dos estabelecimentos comerciais situados no território do

Município de Giruá, observando o Distanciamento Social Seletivo (DSS), guardando a observância

das medidas que se compatibilizam com este Decreto. 

§ 1º Consideram-se estabelecimentos comerciais para os fins do disposto no  caput deste

artigo todo e qualquer empreendimento mercantil dedicado ao comércio e/ou à prestação de serviços,

tais como lojas, centros comerciais, cinemas, casas de espetáculos, salões de beleza, clínicas, dentre

outros, que impliquem atendimento ao público, em especial, mas não só, os com grande fluxo de

pessoas. 
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I - De forma excepcional e com o interesse de resguardar a coletividade, ficam suspensas

todas as atividades em academias, centros de treinamento, quadras esportivas, canchas de bochas,

estúdios de dança, casas de festas, espaços kids e afins. 

II - Excetuam-se ao disposto no caput deste artigo as atividades físicas, de reabilitação e

congêneres,  que  tenham  que  ser  realizadas  por  recomendação  médica,  bem  como,  àquelas

realizadas mediante orientação individual e hora marcada, do tipo personal trainer.

§  2º  Considera-se  “funcionamento  e  atendimento  ao  público  condicionado”,  o

desenvolvimento das atividades de comércio de forma restrita e segundo as normas que seguem: 

I – os empreendimentos enquadrados nas disposições desta Seção, nos moldes definidos no § 1º

deste artigo,  deverão limitar o acesso ao interior  dos respectivos estabelecimentos,  mantendo as

portas  semiabertas,  com controle  de  entrada  de  pessoas ao  local  e  em condições  estritamente

limitadas ao percentual de 30% da capacidade do estabelecimento previsto no PPCI;

II  –  deverão  observar  e  organizar  o  acesso  na  via  pública  ao  seu  estabelecimento,  evitando

aglomeração de pessoas, devendo, inclusive, demarcar distâncias e organizar, nos casos em que for

necessário, filas, observado o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada um; 

III – recomenda-se que os estabelecimentos atendam por meio de agendamento e hora marcada,

com intuito de evitar aglomeração de pessoas; 

IV – os estabelecimentos comerciais deverão adotar medidas de segurança e fornecer EPI’s aqueles

que estiverem em contato direto com o público; 

V – o disposto nos incisos I a IV deste artigo se aplica aos estabelecimentos comerciais de forma

cumulativa ao disposto no artigo 4º do Decreto Municipal nº1587/2020.

§ 3º  Os empreendimentos enquadrados nas disposições desta Seção deverão adotar: 

I – sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos,

contatos e aglomerações de trabalhadores;

II – providências necessárias ao cumprimento das diretrizes sanitárias de distanciamento interpessoal

de,  no  mínimo,  dois  metros,  observadas  as  demais  recomendações  técnicas  determinadas  pelo

Ministério da Saúde; pela Secretaria Estadual da Saúde e/ou pela Secretaria Municipal de Saúde; 

III – todas as medidas previstas no art. 4º do Decreto Municipal nº1587/2020; 

IV – orientação aos seus empregados, de modo a reforçar a importância e a necessidade: 
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a) da adoção de cuidados pessoais,  sobretudo da lavagem das mãos, da utilização de produtos

assépticos durante o trabalho, como álcool em gel setenta por cento, e da observância da etiqueta

respiratória; 

b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho. 

V – afixar, em local visível de seus estabelecimentos, informações sanitárias sobre higienização e

cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo Coronavírus); 

VI – higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das

atividades, as superfícies de toque (armários, mesas e bancadas), preferencialmente com álcool em

gel setenta por cento ou outro produto adequado; 

VII – higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada a cada três horas,

durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes,

forro e banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado;

VIII – manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool em gel

setenta por cento, para a utilização dos clientes e funcionários do local; 

IX – manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos (filtros

e  dutos)  e,  obrigatoriamente,  manter  pelo  menos  uma  janela  externa  aberta  ou  qualquer  outra

abertura, contribuindo para a renovação de ar; 

X – manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e funcionários,

utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não reciclado; 

XI – diminuir o número de pessoas no local, buscando guardar a distância mínima recomendada de

dois metros lineares entre os consumidores.

§ 4º Ainda recomenda-se:

I  –  a  restrição  de  pessoas,  restringido-se  as  que  necessitem  adotar  providências  relativas  a

subsistência  própria  e  de  suas  famílias,  para  consumo  de  bens  ou  serviços  autorizados  a

funcionamento;

II – que as pessoas utilizem equipamentos de proteção individuais, conforme o grau de exposição de

suas atividades, especialmente o uso de máscaras para a circulação em vias públicas;

III – que as pessoas enquadradas nos grupos que apresentam mais riscos ao desenvolvimento da

doença e/ou àquelas que podem, potencialmente apresentar um quadro mais grave, como idosos e

pessoas  com  doenças  crônicas  e/ou  que  apresentem  outras  condições  específicas  devam

permanecer em isolamento social;
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IV – que sejam evitadas viagens desnecessárias e a recepção de visitantes de pessoas residentes

em outras localidades, a fim de impedir a disseminação do vírus local.

...

Art. 8º  As lojas de conveniência dos postos de combustível poderão funcionar, em todo o

território estadual, em qualquer localização, dia e horário, observadas as medidas de que trata o art.

4º  do Decreto Municipal nº1587/2020, bem como a vedação de permanência de clientes no interior

dos  respectivos  ambientes  além do  tempo necessário  para  a  compra  de  alimentos  e  de outros

produtos e a proibição de aglomeração de pessoas nos espaços de circulação e nas dependências

dos postos de combustíveis e suas lojas, abertos ou fechados. 

...

Art.  2º  -  Os  casos  omissos  e  as  eventuais  exceções  à  aplicação  deste  Decreto  serão

definidos pelo Governo Municipal.

Art.  3º  -  Este  Decreto  entra  em vigor  na data  de sua publicação,  ficando revogadas as

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 16 DE ABRIL DE 2020, 65º ANO DA

EMANCIPAÇÃO.

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se no Mural da Prefeitura

Larissa de Abreu Thomas 

Secretária Municipal de Administração

Portaria nº 12.645/2020

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Giruá, Imprensa Oficial do Poder Executivo – LM nº 4085/09, no dia  16 de Abril de 2020.
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