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DECRETO Nº 0077/2020 
Em 17 de abril de 2020 

 
 

RETIFICA O DECRETO 0076/200 QUE ALTERA O 
ARTIGO 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0062/2020 QUE 
REITERA A DECLARAÇÃO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA E EMRGÊNCIA NO MUNICÍPIO 
DE BUTIÁ/RS PARA FINS DE PREVENÇÃO E DE 
ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA CAUSADA PELO 
COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições que 

lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

 

   CONSIDERANDO a publicação do Decreto n. 55.184, de 15 de abril de 2020, que altera o 

Decreto n° 55.154, de 1º abril de 2020, ambos do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a 

Portaria da Secretaria Estadual de Saúde n. 270/2020  

  DECRETA: 

 
                       Art. 1º Fica alterado o artigo 2º do Decreto Municipal n. 0062/2020 que reitera o estado de 

calamidade pública e de emergência no município de Butiá/RS para fins de enfrentamento da epidemia 

causada pelo COVID-19, para assim constar: 

 
                     Art. 2º. Toda e qualquer atividade comercial poderá funcionar, desde que, cumpram as 
seguintes determinações: 

I – trabalhar com quadro de pessoal reduzido, garantindo a utilização dos Equipamentos de 

Proteção Individual, principalmente das máscaras, aos colaboradores em atividade, bem como, garantir o 

distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os mesmos; 

II – manter a disposição, na entrada do estabelecimento e em lugar de fácil acesso, álcool em 

gel 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários, bem como, higienizar, com álcool em 

gel 70% (setenta por cento) ou água sanitária, após cada uso (durante o período de funcionamento e sempre 

quando do início das atividades) as superfícies de toque; 

III – evitar a aglomeração de pessoas, inclusive em frente ao estabelecimento, solicitando que 

os clientes utilizem máscaras de proteção no interior do estabelecimento, e, se necessário, utilizarão o uso 

de senhas ou outro sistema de atendimento eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas, sempre com 

bom senso e considerando o espaço físico existente; .+. 
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IV – manter, preferencialmente, o atendimento ao público por tele-venda ou venda online, 

com cartazes visíveis do fornecimento dos serviços mediante tele-entrega ou tele-busca, mantendo de forma 

visível as campanhas de preservação e manutenção do isolamento social; 

V – manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionado limpos 

(filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou  outra abertura, 

contribuindo para a renovação do ar; 

VI – obter horários, preferencialmente no início da manhã, para o atendimento dos integrantes 

do grupo de risco, sempre primando pela manutenção e preservação do isolamento social dos mesmos. 

VII -  comunicar a  Secretaria Municipal de Saúde sobre qualquer colaborador que apresente 

sintomas de Covid-19, bem como assegurar o seu afastamento do ambiente de trabalho, sob pena de 

responsabilização; 

VIII -  proibir a prova de vestimentas em geral, assessórios, bijuterias, calçados entre outros; 

IX - manter fechados e impossibilitados de uso os provadores; 

X - realizar a higienização de todos os produtos expostos em vitrines de forma frequente, 

recomendando-se a redução de produtos em exposição; 

XI - proibir estabelecimentos de cosméticos de disponibilizarem mostruários dispostos ao 

cliente para prova de produtos (batom, perfumes, maquiagens, cremes entre outros); 

  

Artigo 2º-A. Além do cumprimento das determinações dispostas no artigo anterior, os 

seguintes estabelecimentos, devido a suas peculiaridades deverão observar o seguinte: 

I – Fabricação e comercialização de gêneros alimentícios, tais como: restaurantes, bares,  

lanchonetes, que: 

a) dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com buffet; 

b) manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a evitar a 

contaminação cruzada; 

c) diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre 

as mesas, sempre analisando com bom senso o espaço físico existente e evitando a 

aglomeração de pessoas; 

d) funcionar somente até as 23 (vinte e três)  horas. 
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II –  Atividades de barbearia, salões de beleza, estúdios de tatuagem e similares, que: 

a)  funcionar, desde que com as equipes reduzidas e com agendamento prévio de clientes 

evitando assim a aglomeração de pessoas, podendo atender somente um cliente por 

profissional, não sendo permitida a utilização da sala de espera ou recepção; 

b) higienizar e ou esterilizar, obrigatoriamente a cada utilização os equipamentos de uso 

comum como: cadeiras, tesouras, pentes, máquinas, lavadouros, banheiros, e 

equipamentos em geral, com álcool em gel 70% (setenta por cento) ou água sanitária. 

III – Das academias, estúdios de pilates, centros de treinamento, centros de fisioterapias, que: 

a) funcionar, desde que com as equipes reduzidas e com agendamentos prévios de clientes, 

evitando assim a aglomeração de pessoas, sempre utilizando do bom senso para 

delimitar o número máximo de clientes considerando o espaço físico existente; 

b) Higienizar e ou esterilizar, obrigatoriamente a cada utilização os equipamentos de uso 

comum, principalmente os utilizados para o desenvolvimento das atividades físicas, com 

álcool em gel 70% (setenta por cento) ou água sanitária. 

IV – Agências bancárias, sedes de cooperativas, correspondentes financeiros, casas 

lotéricas, que: 

a) estabelecer critérios de controles eficazes para evitar a aglomeração de pessoas, 

principalmente em períodos de recebimento de valores das pessoas integrantes do grupo 

de risco, publicando em locais visíveis previamente quais as medidas serão adotadas, 

bem como comunicando a administração municipal para acompanhamento dos fiscais; 

b) guardar a distância mínima de 02 (dois) metros, tanto no interior do estabelecimento como 

em sua frente, devendo, se necessário, sendo inclusive limitar a entrada concomitante de 

clientes no interior do referido estabelecimento; 

 



                                                              
Prefeitura Municipal de Butiá 
Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá 
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br 

 

c) garantir o amplo funcionamento da sala de autoatendimento, de modo a evitar a 

aglomeração de pessoas com bom senso, considerando o espaço físico existente em 

cada estabelecimento; 

d) disponibilizar funcionários para orientação aos clientes no auto atendimento, agilizando o 

atendimento e evitando aglomerações. 

V – Os clubes sociais,  igrejas, templos religiosos, casas de religião e similares, que: 

a) adotarem medidas de contingenciamento do público, não excedendo a trinta pessoas, 

obedecendo um distanciamento interpessoal e garantindo a ventilação  do ambiente , podendo funcionar até 

as 23 horas. 

  Art. 2º-B- O descumprimento de qualquer das medidas estabelecidas pelo presente Decreto 

Municipal, acarretará o imediato fechamento do estabelecimento, com reabertura somente após saneada a 

irregularidade. 

  Parágrafo Primeiro: Reiterando-se a prática danosa a saúde pública o estabelecimento 

poderá permanecer fechado durante todo o período de calamidade pública/estado de emergência, ocasião 

que deverá ser aberto processo administrativo para averiguação e atendimento aos princípios constitucionais 

da ampla defesa e contraditório, permanecendo o estabelecimento fechado durante a tramitação do referido 

procedimento.  

  Parágrafo Segundo: Aplica-se , ainda, aos infratores todas as disposições da legislação 

tributária municipal e demais legislação que disponha sobre a matéria. 

  Art. 2º - C- O município está em processo de distribuição de máscaras aos munícipes, 

todavia, os estabelecimentos poderão disponibilizar máscaras descartáveis aos clientes na entrada, 

qualificando o ingresso no local. 
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  Art. 2º - D - Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros públicos e privados, 

no âmbito de competência municipal, seja realizada  sem exceder a capacidade de 50% dos passageiros 

sentados. 

          Art. 2º - E - Fica proibida a frequência e permanência de pessoas nas academias ao ar livre, 

praças públicas, considerando o caráter de isolamento social que deve permanecer no município, devendo, 

ainda, serem fechados os banheiros e bebedouro públicos. 

 

Art. 2º - F - Fica suspensa a utilização do ponto biométrico em todos os órgãos da 

administração pública, devendo ser adotado o controle de efetividade manualmente junto ao relógio ponto, 

bem como vedado o pagamento de horas extras aos servidores que estão exercendo atividade laborativa em 

regime de home office e teletrabalho; 

 

  Artigo 2º - Durante a vigência do presente decreto serão observadas as informações 

fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo a qualquer momento serem adotadas novas 

restrições de acordo com a evolução do quadro hoje existente. 

 

  Art. 3º - Os casos omissos deverão observar as determinações constantes da Portaria da 

Secretaria Estadual de Saúde n. 270/2020. 

  

  Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
          Em, 17 de abril de 2020. 
                                                                                 
               
                   DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                  Prefeito Municipal 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 17 de abril de 2020. 
 
 
     SILVIO LUIS AMARAL DA ROSA       
 Secretário Municipal de Administração  


