
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

________________________________________________________________ 

 

 

DECRETO Nº 15 DE 01 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

 

 

Reitera a declaração de estado de 

calamidade pública do Município de 

Itati para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e 

dá outras providências. 

 

 

 

 

  FLORI WERB, Prefeito do Município de Itati, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do 

Município e,  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Fica reiterado o estado de calamidade pública do 

Município de Itati – RS, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 

causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) declarado por meio do Decreto nº 

10, de 20 de março de 2020; 

 

Art. 2º As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos 

deverão adotar todas as medidas e providências necessárias para fins de 

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo 

Coronavírus). 

 



Parágrafo único. São medidas sanitárias, de adoção obrigatória 

por todos, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), dentre outras:  

I - a observância do distanciamento social, restringindo a 

circulação, as visitas e as reuniões presenciais de qualquer tipo ao estritamente 

necessário; 

II - a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem 

das mãos, antes e após a realização de quaisquer tarefas, com a utilização de 

produtos assépticos, como sabão ou álcool em gel setenta por cento, bem como 

da higienização, com produtos adequados, dos instrumentos domésticos e de 

trabalho; 

III - a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com 

o antebraço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. 

 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

 

Seção I 

Das medidas de prevenção ao COVID-19 nos estabelecimentos comerciais e 

industriais 

 

Art. 3º São de cumprimento obrigatório por estabelecimentos 

comerciais e industriais, restaurantes, tendas e lanchonetes, para fins de 

prevenção à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), as seguintes 

medidas: 

I - higienizar, após cada uso, durante o período de 

funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de 

toque (mesas, equipamentos, cardápios, teclados, etc.), preferencialmente com 

álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado; 

II - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no 

mínimo, a cada três horas, durante o período de funcionamento e sempre 

quando do início das atividades, os pisos, as paredes, os forro e o banheiro, 

preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado;  



III - 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 dos funcionários do local;  

IV - 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;  

V - manter disponível "kit" completo de higiene de mãos nos 

sanitários de clientes e de funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em 

gel setenta por cento e toalhas de papel não reciclado;  

VI - manter louças e talheres higienizados e devidamente 

individualizados de forma a evitar a contaminação cruzada;  

VII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de 

alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus 

funcionários; 

VIII - diminuir o número de mesas ou estações de trabalho 

ocupadas no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas, 

diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o distanciamento 

interpessoal de, no mínimo, dois metros;  

IX - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro 

sistema eficaz para evitar filas ou aglomeração de pessoas; 

X - determinar a utilização pelos funcionários encarregados de 

preparar ou de servir alimentos, bem como pelos que, de algum modo, 

desempenhem tarefas próximos aos alimentos, do uso de Equipamento de 

Proteção Individual - EPI adequado; 

XI - instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da 

adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada 

turno, da utilização de produtos assépticos durante o desempenho de suas 

tarefas, como álcool em gel setenta por cento, da manutenção da limpeza dos 

instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de relacionamento com o 

público no período de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 

(novo Coronavírus); 

XII - afastar, imediatamente, em quarentena, 

independentemente de sintomas, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das 

atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público, 



todos os empregados que regressarem de localidades em que haja transmissão 

comunitária do COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da 

Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso 

suspeito ou confirmado; 

XIII - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo 

de quatorze dias, das atividades em que exista contato com outros funcionários 

ou com o público todos os empregados que apresentem sintomas de 

contaminação pelo COVID-19. 

Parágrafo único: Consideram-se sintomas de contaminação pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), a apresentação de febre, de tosse, de 

dificuldade para respirar, de produção de escarro, de congestão nasal ou 

conjuntival, de dificuldade para deglutir, de dor de garganta, de coriza, 

saturação de O2 < 95%, de sinais de cianose, de batimento de asa de nariz, de 

tiragem intercostal e de dispneia. 

 

Seção II 

Do fechamento excepcional e temporário dos estabelecimentos comerciais 

 

Art. 4º Fica proibida, 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, a 

abertura para atendimento ao público, em caráter excepcional e temporário, 

dos estabelecimentos comerciais situados no território municipal.  

§ 1º Consideram-se estabelecimentos comerciais para os fins do 

disposto no "caput" todo e qualquer empreendimento mercantil dedicado ao 

comércio ou à prestação de serviços, tais como lojas, centros comerciais, 

teatros, cinemas, casas de espetáculos, dentre outros, que impliquem 

atendimento ao público, em especial, mas não só, os com grande afluxo de 

pessoas.  

§ 2º Não se aplica o disposto no "caput" às seguintes hipóteses: 

I - à abertura de estabelecimentos para o desempenho de 

atividades estritamente de tele-entregas, vedada, em qualquer caso, a 

aglomeração de pessoas; 



II - aos estabelecimentos industriais de qualquer tipo, inclusive 

da construção civil, vedado, em qualquer caso, o atendimento ao público que 

importe aglomeração ou grande fluxo de clientes. 

III - aos estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às 

atividades essenciais ou à indústria, inclusive a da construção civil, vedado, em 

qualquer caso, o atendimento ao público que importe aglomeração ou grande 

fluxo de clientes; 

IV - aos estabelecimentos comerciais que forneçam insumos e/ou 

produtos necessários para o desempenho de atividades correlatas ligadas à 

saúde e assistência social; 

V - aos estabelecimentos de prestação de serviços, ainda que 

não essenciais, que não atendam ao público.  

 

Seção III 

Da suspensão excepcional e temporária das aulas 

 

Art. 5º Ficam suspensas, 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, as aulas das escolas municipais, incluídas as de ensino 

infantil.  

Parágrafo único. A Secretaria da Educação estabelecerá plano de 

ensino e medidas necessárias para o cumprimento das medidas de prevenção 

da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus) determinadas neste Decreto. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Art. 6º. Os órgãos e as entidades da administração pública 

municipal, deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 

(novo Coronavírus), as medidas determinadas neste Decreto, em especial as de 

que trata este capítulo. 



 

Seção I 

Do atendimento ao público  

 

Art. 7º. Os órgãos e as entidades da administração pública 

deverão limitar o atendimento presencial ao público apenas aos serviços 

essenciais, observada a manutenção do serviço público, preferencialmente por 

meio de tecnologias que permitam a sua realização à distância. 

 

Seção II 

Do regime de trabalho dos servidores  

 

Art. 8º. Os Secretários Municipais adotarão, para fins de 

prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), as providências 

necessárias para, no âmbito de suas competências: 

I - estabelecer que os servidores desempenhem suas atribuições 

em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, na medida do possível e 

sem prejuízo ao serviço público; 

II - organizar, para aqueles servidores a que não se faz possível 

a aplicação do disposto no inciso I deste artigo, bem como para os estagiários, 

escalas com o revezamento de suas jornadas de trabalho, sempre que possível, 

dispensando-os, se necessário, do comparecimento presencial; 

 

Seção III 

Das demais medidas de prevenção no âmbito da administração pública 

municipal 

 

Art. 9º. Os órgãos e as entidades da administração pública 

deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo 

Coronavírus), as seguintes medidas: 

I - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e 

portas abertas, sempre que possível;  

II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com 

frequência;  



III - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de 

servidores;  

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10. Constitui crime, nos termos do disposto no art. 268 do 

Código Penal, infringir determinação do Poder Público destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa.  

 

Art. 11º - Este decreto entra em vigo na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITATI, em 01 de abril de 2020. 

 

 

FLORI WERB 

Prefeito  

 


