
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

E§TADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO N". 5.122, DE 06 DE ABRrL DE 2020.

ALTERA O DECRETO MUI{CIPAL NO 5.717, DE 03 DE
ABRIL DE 2020, QUE REITERA A DECLARAÇÃO NS
EsrADo DE cALAMIDATIE púnr,rc,t No uuNrcÍpro
DE TAvARES PARA FrNS DE rnrvnNÇÃo r oB
ENTRENTAMENTo À nrr»EMrÀ cAUSADA PELo
covlD-I9 (Novo conoNavÍnu$, n »Á ourRAS
pnovmÊNcLq,s.

GARDEL MACHADO »n anlú.ro, pREtr'EITo MtiI\ucIPAL DE TAVARES, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que a Lei Orgânica the confere. EM
coNloRMrDADE COM AS NOVÀS »Ur:nnmrn.LçÕns Do DECRETO
ESTÂDUAL N'55.162, de 03 de abril de 202A, altera o Decreto Municipal n' 5.717, de 03

de abril de 2020 que reitera a declaração de estado de calamidade pública no Municipio de

Tavares para fins de prevenção e de en&entamento à epidemia causada pelo COVID-l9 (novo
Coronavírus), e dii outras providências.

DECRETA:
Art. 1" Fica alterado o Decreto n" 5.717, de 03 de abril de 2020, que reitera estado de

calamidade pública no Município de Tavares, para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-l9 (novo Coronavírus) declarado por meio do Decreto
Mmicipal n'5.702, de 20 de março de 2020.

I *fica alterado o § 1' do Artigo 5o que passa a ter a seguinte redação:

§ 1'Consideram-se estabelecimentos comerciais para os fins do disposto no "caput"
todo e qualquer empreendimento mercântil dedicado ao comércio ou à prestação de serviços
que impliquem atendimento ao público, em especial, mas não só, os com grande fluxo de
pessoas, permitindo que apenas os estabelecimentos considerados atividades essenciais,

elencados no art.17, do Decreto Estadual 55.154, de 1'de Abril de 2020, como alimentação,
saúde e higiene desempenhem suas atividades na modalidade presencial.

II- fica inserido o § 3o no artigo 5o, com a seguinte redação:

§ Compreende-se por '"take-awaf', para fins no disposto no § 1o do artigo 5o,

exclusivamente a atividade de retirada de produtos de alimentaçâo, saúde e higiene, adquiridos
previamente, por meio eletrônico ou telefone, com hora marcada, vedado o ingresso de
qualquer cliente no estabelecimento comercial, bem como a formação de filas ou qualquer tipo
de aglomeração de pessoas. Tal determinação aplica-se aos estabelecimentos que âtuam com

alimentação elaborada (refeiçôes).

Art. 2' Este Decreto entra em vigor na data de zua publicação.
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