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ATOS DO GOVERNADOR - ATOS DO GOVERNADOR
Protocolo: 2020000444648
DECRETO Nº 55.346, DE 6 DE JULHO DE 2020
Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado
do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade
pública em todo o território estadual e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, incisos,
II, V e VII, da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1º Fica a lterado o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que Institui o Sistema de Distanciamento
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras
providências, conforme segue:
I – fica transformado o parágrafo único do art. 15 em § 1º do art. 15 ;
II – fica inserido o inciso VII no § 1º do art. 15, os §§ 2º, 3º e 4º no art. 15 e os incisos XL e XLI no § 1º do art. 24,
com a seguinte redação :
Art. 15...
§ 1º
...
VII – ônib us, aeronaves ou emb arcações de uso coletivo fretados.
§ 2º A máscara a que se refere o “caput” deste artigo pode ser artesanal ou industrial e sua utilização deve
ob rigatoriamente manter b oca e nariz cob ertos.
§ 3º A ob rigação prevista no “caput” deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro
autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de
fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser ob tida por meio
digital, b em como no caso de crianças com menos de três anos de idade.
§ 4º As concessionárias e empresas de transporte púb lico deverão atuar em colab oração com o Poder Púb lico na
fiscalização do cumprimento das normas de utilização ob rigatória de máscaras de proteção facial, podendo inclusive
vedar, nos terminais e meios de transporte por elas operados, a entrada de passageiros em desacordo com as normas
estab elecidas pelo respectivo poder concedente.
Art. 24...
§ 1º...
...
XL - atividades religiosas de qualquer natureza, ob edecidas as determinações sanitárias expedidas pelas
autoridades federais, estaduais e municipais; e
XLI - unidades lotéricas.
.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 6 de julho de 2020.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
OTOMAR VIVIAN,
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Secretário-Chefe da Casa Civil.
RANOLFO VIEIRA JUNIOR,
Secretário de Estado da Segurança Pública.
EDUARDO CUNHA DA COSTA,
Procurador-Geral do Estado.
ARITA BERGMANN,
Secretária de Estado da Saúde.
CLAUDIO GASTAL,
Secretário de Estado de Governança e Gestão Estratégica e
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
MARCO AURÉLIO CARDOSO,
Secretário de Estado da Fazenda.
AGOSTINHO MEIRELLES NETO,
Secretário de Estado de Articulação e Apoio aos Municípios.
Protocolo: 2020000444649
DECRETO Nº 55.347, DE 6 DE JULHO DE 2020.
Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o
art. 19 do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema
de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado
do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade
pública em todo o território estadual.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, incisos
V e VII, da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1º Fica determinada, com fundamento no art. 3.º da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no art.
19 do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e
de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras providências, diante das evidências
científicas e da análise das informações estratégicas em saúde divulgadas no dia 09 de maio de 2020, a aplicação das
medidas sanitárias segmentadas definidas nos protocolos constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º As medidas de que trata o art. 1º deste Decreto terão vigência, conforme o disposto no inciso V do art. 7º do
Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, da zero hora do dia 7 de julho de 2020 às vinte e quatro horas do dia 13 de julho de
2020, e terão aplicação a cada uma das Regiões de que trata o art. 8º, § 2º, do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, de
acordo com as respectivas Bandeiras Finais estabelecidas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 6 de julho de 2020.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
OTOMAR VIVIAN,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

