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   DECRETO No 044, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 
Institui medida de enfrentamento de emergência de 
saúde pública, decorrente do surto epidêmico de 
coronavírus (COVID-19), com restrição excepcional 
e temporária de entrada e saída do 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 aumento do número de casos de COVID-19 no Estado do 

Rio Grande do Sul; 

CONSIDERANDO o aumento da população flutuante no Município de Torres;  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 43, de 20 de março de 2020, que 

declara a Estado de Calamidade Pública no Município de Torres; 

DECRETA:  

Art. 1º Como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), fica instituída barreira sanitária no âmbito do 

Município. 

Art. 2º Haverá restrição excepcional e temporária, por sete dias a contar de 20 de 

março, restringindo o acesso de pessoas e veículos, com exceção nos seguintes casos: 

I – Pessoas residentes no Município de Torres; 

II – Prestadores de serviços ou atividades essenciais, tais como fornecimento de 

água, luz, esgoto, gás e outros combustíveis, serviços médicos e hospitalares, distribuição e 

venda de medicamentos, abastecimento de ramo de supermercado e similares, serviço 

funerário, coleta de lixo, serviço de telecomunicação e compensação bancária; 

III – Pessoas com vínculo empregatício nos serviços essenciais no Município de 

Torres para fins de labor; 

Parágrafo único. Para fins de comprovação serão considerados comprovante de 

residência, título de eleitor, veículo emplacado no Município, CTPS, declaração do 

empregador ou outro documento de comprovação do vínculo empregatício (contracheque / 

crachá). 

Art. 3º Serão instaladas barreiras fixas nos acessos secundários. 

Parágrafo único: O acesso a área central do Município será exclusivamente pela 

Avenida Castelo Branco para fins de triagem. 
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 4º Fica proibida a circulação ou permanência de pessoas nas faixas de praia no 

território municipal. 

Art. 5º Casos omissos serão decididos pelo Prefeito Municipal. 

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor no dia 20 de março de 2020. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 20 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.  

 


