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DECRETO N" 1.175, DE 03 DE ABRrL DE 2020.
Decreta estads dt calamidade publica riecorrente
da siíuação de emergênci* internacionol,

estabelece medidas

de prevenção

e

enfrentamenÍo {to cotrÍágio pelo COLTD-|9 no
Munícipio de PoNão, em vista do surto
epitíêinico tío tiovo corotiitvírlts e iíispõe subre ii
*rlequaçrio dçs normcrs decretadas no âmbito do
fuIurticípio de Portão oo Decreto do Estuda do
Rio Grande do Sul cle n.o 55.15,4 de 0l de abril de
2ü2ü.

O Pret-eito Municipal de Fortão. Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribr"rições
que the conÍêre o artigo 23, inciso Il, da Constituiçâo Federal. Lei Orgânica Municipal. Lei
Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020^ Portaria n' 188iGM,/Sl\{S, de 4 de Í-evereiro de 2020Portaria n" 356rGMifu{S, de 11 de inarço de 2020, e

CONSiDERANDO o Decreto Estadr"ral n.o 55.154, de 01 de abril de 2020, qr"re
reitera a declaração ds estado de calainidade pública em todc o território do Estado do Rio Grarrde
do Sui para fins de prevençãa e de enfrentamento à epidernia causada pelo COVID-19 (nrivo
Corcnavírus);
CONSIDERAÀIDO que o Decreto Estaduai estabeiece restriçôes ao iuncionamento

de estabelecimentos comerciais no âmbito dc Estado do Rio Grande do Sul. bem como
manr"rtenção da suspensão das aulas ate 30 de

a

abril de 2020:

CONS1DERANDO que o Decreto Estadual n.o 55.154. de 01 de abril de 2020,
suspende a efiçácia das deienninações municipais que conflitem com as floflnâs por ele
estabelecidas, respeitando-se, no entanto, a atribuição municipai par:a dispor sobre medidas
sanitárias de interesse exclusivamente local e de caráter supletivo à mencionada norma;

I}ECRET,{:
Art.lo. Fica decretado estado de calamidade
razáo da emergência de saúde pubiica de iinpartância internac
de coronavíms (COVID- i 9).

Art. 2o. Ficam relagados os artigos lo e 2o do
passando a viger cofi1 a seguinte redação.

n.'

ica, no Municí
decorrente do su

Portão, em
pidêrnico

Municipal de n.o 1.1

"y'lrí. lo f;icaprorbida, coníornte dispõe o urÍ. 5" c.
55.151, de 0l de: uhril de 202il, e cotnJund*nzeÍ?í() /-to arÍ. 3" da [,e

b,ç

do {-)ecreto

'er.íeraí no

I3.9

-V

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller
fàvereiro te 202{), u db€rttffd pura utcndiÍfieÍlto oo púhlic'o, eru cará{er exccpcionul e Íentporúrio,
rlos esÍuhelec:itteníos' c()tilet'ctLti,\ c serviços siluutlos no l'Íttnicípir; tÍe i'ortão.

Portigralo único Nào se upíica o r.lisposÍo rto "ctçut" os se guiníes hiprileses:

{

abertura tle esluhelecittentos c1ua destms;enhent uti,- i tlctle,s cons ider utlos
essenciais cr.»t{bnne o esícthe-lecit{tl tto arí. l{i tlt; f)ecreÍo F'síutluul n.' 55./il, tle {tl tle ahril de
2A2 0, cuj o .íeclzcunento li ca vedado ;

1l cthertura tle cstuhe{ecitnenkts Í-tur{t o clesempenÍto de uÍividatíes esÍriíunenÍe tíe
"toke-utrü))",
vedadc, erst quulqlter c{tso, u aglonteruçtirs de r}essott,\;
íele-entregas e
ct,»nercrcti,s que J.ameçam in,;utnos às cttivitiutle,s
e,s'senciui,ç otl it indúsÍriu, inclus'i,*e ct tia canstruçãa civil, vedttdo, ent qttalqtt€r cüso, o ttíentlimento
urs púhlíco tlue intporÍe ttgksmerctç^ãrs ou grande.flwo tíe tlientcs.

lU

aos esÍahelecin'tcntt)s

uplicuçíia deste Decreto, na/onn* do ])ecreÍo Estatluut 55.15-l
de 0l de ahril fu 2A2ü e nrt nrí,. 3o da Lei ?'ederal w Í3.979, de õ de.fevereiro cle 202{), eníerute-se
conto aíividac{e,ç essenciais àquelas indispensi*eis ao aíendimeruío tlas neces.vidatíes inudiúveis tlu
crsntunidatle, tts:.çittt ctst'ts'íderttría.r' *que.lcs' {íue , ,çs nãts cste ntíidas', co1*catt ct}t perigr-r a
sohres,,ivêncict, a saúde ou ü ,\egurança tlo pcpu{uçàc na Jôrmc e,staheíecdit Í'to ürl. 17, §}o do
l)ecreto L-çtuducti n." 55.15-t, de Ul tle abrii tie ){i2Ü. "

ArÍ. 2" Para.fins

cle

mantidas demais disposiçôes já previstas no Decreto de n.'
1.1732A2ü que não contrariem esse novo regularnenlCI e às disposições do Deereto Estadual
55.154 de 01 de abril de 2020

Art. 3o. Ficam

Ar. 4t

As rnedidas prer.istas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento. acrescendo-se outras, a ciepender da Íase epidemiológica do contágio e da evolução dos
casos no Município.
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Município de Portão, ate o dia 3ü de abril de 2ü24.

AÍt. 6o Os velórios e enterros deverão
ser limitadas a presença dos familiares mais
presentes.
Art.

7o. Fica criado

peia duração
a distância

o Gabinete eie

ao Coronavirus,

de 4h devendo

entre os

posto pelos

Secretários Municipais e Procuradoria.

§ 1" O Gabinete será chefiado pelc Prsfeito M
de enfrentamento ao coronavírus.

§ 2'As reuniões deverão ser realizadas di
ou a qualquer momentô quandc, cofivocadas pelo Prefeito.

e deverá

rdenar as ações
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Art. 8o. Fica criado o Centro de
pela Defesa Cívil com assessoria da Secretaria

da

Müller
de alimentos, que será coardenado
ia Social, a funcionar no Girrásio

Municipal de Esporles Carla Isabel Ruthner T'eixerra'
estabetrecidas nesse Decreto
202ü,ercetuada a suspensão das aulas. confonne artigo 5o desse

ató o dia 15 de abril de

An. 9". As medidas

I

I

abril de 202ü.

Portão (RS), Gabinete do Executivo Municipal, em 0

JOSE

ATO DAS CHAGÀS
Prefeito Municipal
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