
 

DECRETO Nº 5.644 DE 17 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

da disseminação do COVID-19 (novo 

Coronavírus), 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. 8 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 país e no 

mundo, bem como a situação singular do Estado, cujo período de inverno acentua a 

probabilidade de contágio, e as mudanças no quadro nas últimas 24hrs após o 

reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 



CONSIDERANDO a Resolução nº 01 de 16 de março de 2020, publicada 

no Diário Oficial do Município no dia 17 de março de 2020, expedida pelo Centro de 

Operações de Emergências COVID-19, do Município de Marau. 

 

DECRETA: 

Art. 1°. Os órgãos da administração pública municipal deverão adotar, para 

fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), a medida determinada 

neste Decreto. 

Art. 2º. Ficam suspensos, por prazo indeterminado, as seguintes atividades: 

I – todas as atividades escolares da rede de ensino municipal (EMEI, 

EMEF, SEJA e atividades complementares extraclasse), a partir do dia 18/03/2020, 

inclusive. 

II – eventos com aglomeração de pessoas a serem realizados pelo 

Município de Marau. 

III – participação de servidores ou de empregados, em eventos coletivos, 

atividades de capacitação, treinamento, que impliquem em aglomeração de pessoas, bem 

como viagens interestaduais ou internacionais, exceto aqueles relacionados aos serviços de 

saúde; 

IV – expedições de alvarás para realização de eventos no Município de 

Marau, a partir do dia 18/03/2020, inclusive.    

Parágrafo único. Eventuais exceções à regra de que trata este artigo 

deverão ser avaliadas e autorizadas pelo Prefeito Municipal e/ou Comissão do Centro de 

Operações de Emergências. 

Art. 3º. Os servidores e os empregados públicos que estiverem afastados 

deverão, antes de retornar ao trabalho, informar à chefia imediata o país que visitou, 

apresentando documentos comprobatórios da viagem.  



Parágrafo único. Os servidores e os empregados públicos que tem contato 

ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado também devem informar o fato à chefia 

imediata. 

Art. 4º  Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar 

as empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual em caso de 

omissão:  

I - adotem todos os meios necessários para o cumprimento das 

determinações constantes deste Decreto; e  

II - conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e 

quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas, conforme o artigo 5º. 

Art. 5º Consideram-se sintomas de contaminação pelo COVID-19, para os 

fins do disposto neste Decreto, a apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, 

produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

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

tiragem intercostal e dispneia. 

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, 

aos dezessete 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 


