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EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Marau, veiculado 
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação 
das entidades da Administração Direta e Indireta deste 
Município, sendo referidas entidades inteiramente 
responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.
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As edições do Diário Oficial Eletrônico de Marau poderão 
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Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, 
acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/marau
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 
independente de qualquer cadastro.
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PODER EXECUTIVO DE MARAU

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 5.646 DE 22 DE MARÇO DE 2020
Decreta situação de emergência e 
estabelece medidas complementares 
à prevenção da disseminação do 
COVID-19 (novo Coronavírus) e 
limitações de funcionamento de 
determinadas atividades, no âmbito 
do município de Marau.

IURA KURTZ, Prefeito Municipal de Marau, Estado 
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo artigo 6º, II, da Lei Orgânica do Município, 
e pelo inciso VI, do Art. 8º da Lei Federal nº. 12.608, de 
10 de abril de 2012;

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do 
COVID-19 (Coronavírus) e os recentes protocolos 
emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo 
Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e 
pelo Centro de Operações de Emergências;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 356, de 11 
de março de 2020, do Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de 
medidas imediatas visando a contenção da propagação 
do vírus em resposta à emergência de saúde pública 
prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a responsabilidade da Prefeitura 
Municipal em resguardar a saúde de toda a população que 
acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados 
no Município;

CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura 
em evitar e não contribuir com qualquer forma para 
propagação da infecção e transmissão local da doença;

CONSIDERANDO as dinâmicas do avanço da 
epidemia no estado, no país e no mundo, bem como 
a situação singular do Estado, cujo período de inverno 
acentua a probabilidade de contágio;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 55.128, 
de 19 de março de 2020, do Estado do Rio Grande do 
Sul, 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 os Decretos Municipais nº 5.643, 
publicado no dia 13 de março de 2020 e nº 5.645, 
publicado em 19 de março de 2020.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DOS ESTABELECIMENTOS EMPRESARIAIS

Seção I

Das Instituições Bancárias

Art. 1º Ficam suspensas as atividades das agências 
bancárias, instituições financeiras, lotéricas, cooperativas 
de créditos, públicas e privadas, permitido o atendimento 
mediante caixa eletrônico, aplicativos, internet e qualquer 
outro meio que não exige o atendimento presencial ao 
público, ressalvados aqueles referentes aos programas 
destinados a aliviar as consequências econômicas do 
novo Coronavírus.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento aplicam-
se, cumulativamente, as penalidades de suspensão 
total da atividade e cassação de alvará de localização e 
funcionamento, assim como todas aquelas previstas na 
legislação local e legislações correlatas, sem prejuízos de 
outras sanções administrativas, cíveis e penais.

Seção II

Dos Hotéis

Art. 2º Fica vedado o funcionamento das áreas comuns 
dos hotéis e todas as refeições devem ser servidas 
exclusivamente no quarto.

Seção III

Das Clínicas e Das Análises Clínicas
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Art. 3º São permitidas as atividades de clínicas 
médicas e análises clínicas, desde que realizadas com 
tele agendamento e atendimento individualizado, sem a 
presença de acompanhante.

Art. 4º As clínicas veterinárias e odontológicas deverão 
manter suas atividades suspensas, sendo permitido, 
somente, atendimentos em casos de urgência, desde que 
realizadas com tele agendamento e individualizado.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º Em caso de descumprimento aplicam-se, 
cumulativamente, as penalidades de suspensão total 
da atividade e cassação de alvará de localização e 
funcionamento, assim como todas aquelas previstas na 
legislação local e legislações correlatas, sem prejuízos de 
outras sanções administrativas, cíveis e penais.

Art. 6º As atividades e os estabelecimentos comerciais 
e industriais poderão ser excetuados quando a prestação 
de serviços decorrer foi solicitada pelo poder público 
federal, estadual e municipal.

Art. 7º As medidas previstas neste Decreto poderão 
ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a 
situação epidemiológica do Município.

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de hoje, 
com prazo de vigência por 30 (trinta) dias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,

aos vinte e dois dias do mês de março do ano de 2020

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

IURA KURTZ

Prefeito Municipal

NAURA BORDIGNON

Secretária Municipal de Administração Interina
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