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DECRETO N'1.173, DE 23 D§, MARÇO DE 2ü20.

Determina o fechamento dos estabelecimentos
comereiais e de serviços em geral e paralisação das
atividades de coustrução civil, eÍceto os
estabelecimentos que menciona, parâ
enfrentamento da emergência de saúde pública de
imp*rtância intern*cionai derarrente rio novo
Caroravírus (COYID-l9) no Municipio de Portão.

O Prefeito Municipal de Portão, Estado do Ria Graade do Su1, Êo uso das atribuições
que the confere o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal Lei
Federal no 13.979, de 6 de fevereirc de 2020, Portaria no 188,/GI#SI\yIS, ds 4 de fevereiro de 2020,
Portaria n'356/GM/huíS, de 11 de março de 2020, e Decreto Estadual n" 55.128, de 19 de março
de2A2A;

DECRETA:

Art. lo Fica proibido c funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e
de serviços em geral bein como as atividades de çonstrução civil.

Art. 2o A proibição â que se refere o art. 1o deste l)eereto não se aplica aos
segui n tes estabeleci mentos:

I - Aassistência medisa e hospitalar;
II - Fannácias e drogarias:
Iii - Relacionados ao comórcio, serviços e indústria na área da saúde:
IV - Mercados, supennercados, merçearias, açougues, peixarias, tiuteiras e entre

outros de abastecimento ou distribuidoras de aiimentos:
V - krdúsirias aiimeniicias, eie prociutos pereciveis, de aiirnentaçâo animai, de

higiene, limpeza, assepsia, e as que atendam cs sen'içcs de saúde;
VI - Clinicas veterinárias em regin're de urgência,rpl
Vll - indústrias e pastos de combustiveis e lubri
VIll- distribuidoras de gás;
T\r 

^,,-^^-^,,;.;^^.Íz'\ - ntll UyLL u!rl t(15.

X - Io.;as de venda de água rnineral:
XI Bares, restaurantes. lanchonetes e padari

alimentos no Iocai.
XII - distribuidoras de energ.ia elétrica"

trimpe-za urlrana e coista- de liro"
XIU - Transporte de passageiros:
\/ttI -----.i^^- l---t-^^--- --:---1-- - -l.\r v 5gÍ vrçus uc tclÇLUiiluiliua!(rtrS tr LItr

XV - Serviço de segurança pública e privada.
XVI - transportadoras;

fiçando proibido o

saneamentc básico,
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xYU - prodiição de crnbaragcns de paper, papciâo, vidro e prástico;
XViII - indústria de produtos Farrnoquirnicás e Farmacêuticos e de instrumentos

e materiais para uso medico e odontológico e de artigos opticcs;
XIX - imprensa-
XX- funerários.
xXI - tàbricação de sabões. detergentes, produtos de limpeza. cosméticos.proriutos de perfurnaria e de higiene pessoal; e
xXIi-- firbricação de equipamenÍos e acessórios para segLirança e proteção

pessoal e profissional.

§1' Os espaÇo§ de conveniência dos postos de cornbustivel somente poderão
funcionar no interr:alo das 7h às 19h, r,edadu * ,ru abertura no, ooÀingos. t ern como emqualquer dia e harário- a aglorneraçâo de pesscas nos espâçc:j <ie circulaçào e depen<Jências.
abertos e fechados.

§2' Ficam excetuados da restrição prevista no parágrafb antenor. os postos clecombustível estabelecidos Íiente à rodovias gstáduais e Federais.

§3* os velÓrios e enterros deverão ocorrer pela duração máxima de 4h der.endo serIimitadas â presenÇa dos Íamiliares mais próximos- mantida a distância de 2rnetros entre ospresentes;

Art' 3o' o luncionamento de Bares, Restaurante, Lanchonete e padaria somente serápenniticio para serviços cÍe teie-entrega ou busca na iocai, ficancio vedacio o acesso cie ciientes ao
í nterior do eslabelcci mento

I - Os estabelecim.*t":11!§ados no cctí)ttÍ deverão observar as orientações dehigiene.iá indicadas no Decreto n' 1.17712020, bern .o*o. utilizar material de proteção como
máscaras. touca e lu-nas na produçãc e embaiagem dos aliine;iios,

Ii - Deverão ser afixacÍos avisos externos cie distância n:ínima <ie Zrn entre ciientes.
evitando aglomerações. -

Arf' -5o As atirridades Ê os estabelecimento-s comerciais e de serviços que tenham
regramento específico para enfrentamento da saúde pública de importânciainieriracioiial rjecolrente du iiovo Coi=onavi
enquadram na presente vedação.

/-/\r rÍn 1^\tL\J V tU-t-t I cípia de Portão rüo ss

Art. 6o Ficarn excetuadas as ati os estabeleci ntos comerciais e de
de serviços o poder público

Hrt. 7o As atividadçs e os camerciais

lerviços de qualquer ramo destinados à quand*
f-ederal" estadual e municipal.

essenciais para G interesse público poderão ser excetr
ato cio Chefe do Poder Execuitvo a qixiquer momenÍo.

oe servtços que Íorem
de funcionamento pordas limi



PREFEITURA MUN!CIPAL Dtr PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Müller

Art. 8o Eni casc dc dcscumpriincnto aplicâi-se-ào, as pcnalidade de inrilta,
interdição total da atividade e cassação de alvará de iocalização e fr-rncionamento, sem prejuízos
de outras sanções *dministrativas, civeis e penals.

4ft. 9o Recomenda-se:

I - o isolamento social durante todo o período da pandemia, respeitando
esspeciaimente a não circulação de municipes ciuranie o horário tlas 22h às -5h

II - que as industrias de sen'iços não essencias, organizem seus processos
produtivos, observando, desde iá, as disposições do Decreto 1l7ll21?0, colÍr reiação aos
empregados, adoção de medidas previstas na Mp gZ7l202A

Art. 10. Ficam mantidas demais disposições já previstas nos Decreto 1169, 1171 e
1172, que não contrariem esse ncvo regulamento.

ArL 11, As medidas previstas neste poderão ser reavali
firomento, acrescendo-se outras, a depender da fase
üasos no Víunicípio.

ica do contágio e da

4rt.12. Este Decreto entra em vigor na
ptazo de 14(quatorze) dias acontardessadata.

blicação e terit pelo

Portãa (RS), Gabineie do Ex,.^cutivo §,{unicipal.

ATO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

I.E í}TEFENTITÃLER
Sec a Municlpal de Administração e Governo

Registre-se e Publique-se.
Data supra.

Registraiio no Livro no 4u e
Publicado no dia 23 03.2020. na
painel de avisos desta Prefeitura.
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dos


