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DECRETO No 042, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

 
Dispõe sobre medidas complementares para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do surto epidêmico 
de coronavírus (COVID-19), no Município de Torres.  
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 93, inciso VI da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 55.128, de 19 de março de 2020, que decretou 
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); 

DECRETA:  

Art. 1o Além das medidas aplicáveis aos Municípios constantes do Decreto Estadual no  
55.128, de 2020, ficam determinadas, no âmbito do Município, pelo período de 7 (sete) dias, as 
seguintes medidas:  

I - o fechamento de todas atividades comerciais e de prestação de serviços privados não 
essenciais, à exceção de farmácias, postos de gasolina, clínicas de atendimento na área da saúde, 
mercados, padarias e similares, vedado o consumo nos locais de alimentação destes 
estabelecimentos, devendo, ainda, ser evitada aglomeração no seu interior, mediante adoção de 
limite de ingresso; 

II - a proibição de circulação de transporte público coletivo no Município; 

III - o isolamento social de toda a comunidade (quarentena); 

IV - a suspensão das atividades das empresas de construção civil; 

V - implantação de escala de trabalho para todas as secretarias para apoio aos serviços 
da Secretaria de Saúde, ficando todo o funcionalismo a disposição desta Secretaria para casos de 
necessidade; 

§ 1o Será permitido o serviço de tele-entrega de produtos essenciais. 

§ 2o Os estabelecimentos bancários deverão manter o acesso da população aos caixas 
eletrônicos, bem como seu regular funcionamento e abastecimento com moeda corrente nacional. 

§ 3o As clínicas veterinárias poderão atender situações de urgência/emergência. 

Art. 2o Os serviços essenciais à população deverão ser mantidos. 

Art. 3o As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no 
Município.  

Art. 4o Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão 
definidos pelo Prefeito Municipal. 

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 19 de março de 2020. 

 

 

 

Fabio Amoretti,        

Prefeito Municipal, em exercício.     

 
Publique-se e façam-se as devidas comunicações. 
 

 
 
 

 

Maria Clarice Brovedan, 
Secretária de Administração e Atendimento ao Cidadão, interina.      


