
Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão 

D E C R E T O 032, DE 28 DE F E V E R E I R O DE 2021. 

Recepciona o Decreto Estadual n^ 55.771 de 26 
de fevereiro de 2021 que estabelece medidas 
sanitárias substitutivas e dá outras 
providências. 

O P R E F E I T O MUNICIPAL DE T O R R E S , 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 a emergência em saúde pública de importância 
nacional declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, 
em razão do novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei Nacional n^ 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a Portaria n- 188, de 4 de fevereiro de 2020, que 
declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n^ 55.240, de 10 de maio de 2020, 
que instituiu 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, reiterando a declaração de estado de calamidade 
pública em todo o território estadual, realizada por meio do Decreto Estadual n-
55.128, de 19 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo n- 11.220, 
também de 19 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n- 55.765, de 20 de fevereiro de 
2021, que altera o Decreto n- 55.240, de 10 de maio de 2020, que instituiu 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; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n- 55.767, de 22 de fevereiro de 
2021, que altera o Decreto n- 55.465, de 5 de setembro de 2020, que estabelece as 
normas aplicáveis às instituições e estabelecimentos de ensino públicos e privados 
do Rio Grande do Sul; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n- 55.769, de 22 de fevereiro de 
2021, que altera o Decreto n- 55.764, de 20 de fevereiro de 2021, que institui a 
suspensão geral de atividades noturnas para reduzir a circulação de pessoas e, 
consequentemente, propagação do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n- 55.771 de 26 de fevereiro de 
2021, que determina, diante do agravamento da pandemia causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), em caráter extraordinário e temporário, a aplicação, com 
caráter cogente, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequações nas medidas sanitárias 
segmentadas de enfrentamento à pandemia de COVID-19, tanto para continuidade 
das ações de prevenção, controle e contenção da propagação^ do vírus, quanto para 
manter condições básicas de subsistência económica local; 
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CONSIDERANDO que as cores das bandeiras servem como indicadores 
de ocupação de leitos; 

CONSIDERANDO que o município se encontra na bandeira preta 
conforme mapa da 43- rodada; 

CONSIDERANDO a competência legislativa supletiva do Município, nos 
termos dos incisos I e II do art. 30 da Constituição da República, reconhecida pelo 
Supremo Tribunal Federal em sede de medida cautelar concedida liminarmente na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n- 6.341-DF; 

CONSIDERANDO a continuidade dos serviços essenciais, 

D E C R E T A : 

Art. 1 - Fica recepcionado o Decreto Estadual n° 55.771, de 26 de fevereiro 
de 2021 no âmbito do Município de Torres, do dia 01 de março ao dia 07 de março 
de 2021. 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo o retorno 
das aulas presenciais na rede pública de ensino, a qual se manterá de forma não 
presencial até o dia 01 de abril de 2021. 

Art. 2° Em caso de descumprimento das medidas previstas no Decreto, 
aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição temporária ou total 
da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento previstas na 
legislação municipal, sem prejuízo de outras sanções administrativas cíveis e penais. 

Art. 3- As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

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

Art. 5- Fica revogado o Decreto Municipal n- 031, de 26 de fevereiro de 
2021. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 28 de fevereiro de 2021. 

Publique-se e façam-se as devidas comunicações. 

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