
RESOLUÇÃO Nº 04, DE 11 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre medidas complementares de 

prevenção da disseminação do COVID-19 (novo 

Coronavírus), no âmbito do município de Marau-

RS. 

 

 

A comissão do Centro de Operações de Emergências – COVID-19, constituída no 

Município de Marau – RS, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 54 de 17 

de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO as Portarias nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, e nº 356, de 11 

de março de 2020, ambas do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO os Decretos nº 5.645, de 19 de março de 2020, e nº 5.646 de 22 

de março de 2020, do município de Marau/RS; 

CONSIDERANDO os Decretos nº 55.128, de 19 de março de 2020, nº 55.154, de 1º 

de abril de 2020 e as alterações através do Decreto nº 55.177, de 08 de abril de 2020, todos 

do Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul; 

 

RESOLVE expedir a seguinte Resolução, com o intuito de 

RECOMENDAR à população do município de Marau sobre as medidas temporárias de 

prevenção da disseminação do COVID-19: 

 

Art. 1º Recomenda-se que todas as pessoas, independentemente de idade 

ou grupo de risco, utilizem máscara de proteção facial contra o COVID-19 (novo 

Coronavírus), no âmbito do município de Marau – RS. 

§ 1º A recomendação de utilização de máscara de proteção facial que trata 

o caput deste artigo deve ser observada em todos os estabelecimentos comerciais de qualquer 



natureza, escritórios, similares e espaços públicos do município de Marau – RS, com o 

objetivo de conter a disseminação do vírus. 

§ 2º Diante da insuficiência de insumos, os cidadãos poderão produzir as 

suas próprias máscaras de tecido, com materiais disponíveis no próprio domicílio, conforme 

orientação do Ministério da Saúde, ressalvados os casos em que haja obrigatoriedade de 

utilização de máscara facial específica. 

Art. 2º Recomenda-se que todos os estabelecimentos comerciais, que não 

tenham as atividades suspensas e que costumeiramente possuem grande demanda de 

atendimento, formando fila e aglomeração de pessoas para atendimento, efetuem marcações 

de distanciamento no piso, inclusive passeio público com distância de 2m (dois metros) para 

cada pessoa. 

Art. 3º Todas as recomendações de que trata esta resolução, poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Marau, 13 de abril de 2020. 

 

Lisiane E Dall Agnese 

Presidente do COE-COVID-19 


