
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

_____________________________________________________________ 

 

 

DECRETO Nº 06 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

 

 

Determina, diante do 

agravamento da pandemia 

causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), em caráter 

extraordinário e temporário, a 

aplicação no Município de Itati, 

medidas sanitárias segmentadas 

referentes à Bandeira Final Preta 

e da 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,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica determinada, diante do agravamento da 

pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e das evidências 

científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde, em 

caráter extraordinário, da data da publicação do presente até as vinte e 

quatro horas do dia 7 de março de 2021, podendo ser prorrogado, a 

aplicação das medidas sanitárias segmentadas definidas neste Decreto, e, 

no que não conflitar, com o estabelecido no Decreto Estatual nº 55.771, de 

26 de fevereiro de 2021 e seu anexo. 

 

Art. 2º - Fica estabelecido o fechamento de toda e qualquer 

atividade comercial, industrial e de prestação de serviços privados, à 

exceção de: 



I – postos de combustíveis, vedada, em qualquer caso, a 

aglomeração de pessoas nos espaços de circulação e nas suas 

dependências; 

II – clínicas de atendimento na área da saúde, devendo, 

preferencialmente, que o atendimento seja realizado de forma 

individualizada; 

III – serviços funerários; 

IV – serviços veterinários, mediante agendamento; 

V – serviços agropecuários; 

VI – construção civil e obras; 

VII – farmácias;  

VIII – serviços de hotelaria; 

IX – serviços bancários e lotéricos; 

X – serviços e atendimentos inerentes ao fornecimento de 

energia elétrica; 

XI – supermercados, mini-mercados, açougues, restaurantes, 

lancherias, bares, tendas, padarias e assemelhados, vedado o consumo nos 

locais de alimentação destes estabelecimentos, devendo, ainda, ser evitada 

aglomeração no seu interior, mediante adoção de limite de ingresso. 

 

§ 1º Os estabelecimentos autorizados ao funcionamento, na 

forma deste artigo, deverão, preferencialmente, adotar o sistema de 

Telentrega; Pegue e Leve; Drive-thru, a fim de evitar, na medida do 

possível, aglomeração de pessoas. 

 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais na área de alimentação 

com localização as margens da Rodovia RS 486, Rota do Sol, poderão servir 

a la carte, sendo vedado o buffet, com 25% de sua capacidade de lotação. 

 

§ 3º Os estabelecimentos não listados neste artigo ficam, de 

forma excepcionalíssima, com o objetivo de resguardar o interesse público 

da saúde coletiva, com suas atividades suspensas pelo período previsto para 

a calamidade pública, com a isenção da cobrança de taxa de licença e 

localização, no período compreendido. 

 



Art. 3º O funcionamento dos estabelecimentos previstos no 

artigo anterior deve ser realizado com equipes reduzidas e com restrição ao 

número de clientes concomitantemente, como forma de controle da 

aglomeração de pessoas. 

 

Art. 4º - Fica vedado a abertura para atendimento ao público 

de todo e qualquer estabelecimento, durante o horário compreendido entre 

as 20h e as 5h.  

 

Art. 5º - O Conselho Eclesiástico poderá adotar providências 

necessárias para as atividades religiosas, garantindo o distanciamento 

interpessoal e as medidas gerais para o enfrentamento da calamidade. 

 

Art. 6º - Permanecem suspensas as atividades presenciais 

em todas as Instituições de Ensino situadas no Município de Itati até dia 31 

de março de 2021, devendo iniciar o ano letivo no dia 08 de março de 2021, 

na modalidade de ensino remoto.  

 

Art. 7º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica 

do Município. 

 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITATI, em 27 de fevereiro de 

2020. 

 

FLORI WERB 

Prefeito Municipal 


