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DECRETO No 048, DE 25 DE MARÇO DE 2020. 

 
Altera o Decreto no 42, de 19 de março de 2020, 
que 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, 

 
DECRETA:  

 

Art. 1o Ficam prorrogadas pelo período de 10 (dez) dias as medidas determinadas, no 
âmbito do Município, previstas no art. 1o do Decreto no 42, de 19 de março de 2020. 

Art. 2°  Altera o art. 1° do Decreto no 42, de 19 de março de 2020, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1o  ... 

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, lojas especializadas em produtos de 
limpeza, desde que observado o disposto nos § 1o, e § 2o deste artigo. 

… 

§ 1o Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços essenciais que irão 
atender ao público, deverão observar o seguinte: 

a) adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, 
para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, bem como implementem 
medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19), disponibilizando material 
de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a 
necessidade; 

b) evitar aglomeração no seu interior, mediante adoção de limitação de ingresso; 

c) os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários ou setores exclusivos para 
atender os clientes com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles de grupos de risco, 
conforme autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID=19 
(novo Coronavírus);  

d) funcionamento restrito entre o horário das 7 às 19 horas, com exceção dos 
serviços de farmácias, funerários, os quais deverão manter regime de plantão após às 19 
horas; 

e) o regime de plantão de que trata a alínea “d” deste § 1° será feito, 
preferencialmente, mediante contato por telefone ou meios eletrônicos disponíveis, 
divulgados em local de ampla publicidade; 

f) as lojas de conveniência dos postos de combustíveis deverão funcionar de acordo 
as normas estaduais fixadas pelo Decreto 55.130/2020, ressalvadas as localizadas em 
rodovias, apenas no intervalo compreendido entre as 7h e as 19h, vedada a abertura aos 
domingos, bem como, em qualquer localização, dia e horário, a proibição de aglomeração de 
pessoas nos espaços de circulação e dependências dos postos e suas lojas, abertos e 
fechados. 

g) no caso de estabelecimentos de alimentação, tais como, padarias e similares, fica 
vedado o consumo nos locais de alimentação neles existentes; 
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§ 2 o Será permitido o serviço de tele-entrega de produtos essenciais, observadas as 
normas sanitárias para evitar a contaminação. 

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

§ 4º As clínicas veterinárias poderão atender situações de urgência/emergência. 

§ 5 º As agropecuárias, e distribuidoras de gás desenvolverão suas atividades em 
regime de plantão diurno; 

§ 6º Os produtores rurais ficam impedidos da realização de feiras comerciais, 
permitido o serviço de tele-entrega, obedecendo o horário fixado ao comércio local e 
obedecidas as normas de prevenção em saúde; 

Art. 3o Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou 
parcial da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento, nos termos da 
legislação municipal. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 25 de março de 2020. 

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza,  

Prefeito Municipal.     

 

Publique-se e façam-se as devidas comunicações. 

 

 

 

Maria Clarice Brovedan, 

Secretária de Administração e Atendimento ao Cidadão, interina.   

 

 

 

 


