
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO N'5.725
DE 09 DE ABRIL DE 2020.

ALTERA OS DECRETOS MUNICIPAIS N" 5.717, DE 03
DE ABRIL DE 2O2O E N'5.722, DE 06 DE ABRIL DE
2020 E RATITICA A DECLARAÇÃO DE ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICÂ NO MUNICÍPIO DE TAVA.
RES PARA FINS DE PRE!'ENÇÁO E DE ENFRENTA-
MENTo À rpronprm cAUsADl pELo covrD-Ig
(Novo conoNlvÍRus), B oÁ ourRAs pnovr»Êx-
CIAS.

GARDEL MACHADO DE IRaÚ.IO, PREFEITo MUNICIPAL DE TAVARES, Es-
tado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que a Lei Orgânica lhe confe-
re. EM CONFORMIDADE COM AS NOVAS DETERMTNÀÇÕES OO DECRETO
ESTADUAL N' 55.177, de 08 de abril de 2020, altera os Decretos Municipais n" 5.717 , de
03 de abril de 2020 e rf 5.722, de 06 de abnl de 2020 e ratifica a declaração de estado de
calamidade pública no Município de Tavares para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-l9 (novo Coronavírus), e dá outras providências.

DECRETA:

Àrt.l" Ficam alterados os Decretos no 5.717, de 03 de abril de 2020 e n" 5.722, de 06 de
abril de 2020, que reiteram a declaração de estado de calamidade pública no Município de
Tavares para Íins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-l9
(novo coronavírus), e dá outras providências, conforme segue:

I - fica alterado o inciso XI, do art.4", que passa a ter a seguinte redação:

XI- determinar a utilização de Equipamento de Proteção Individual -EPI adequado pelos
firncionarios encarregados de preparar ou de servir alimentos, bem como pelos que, de al-
gum modo, desempeúem tarefas próximos aos alimentos ou tarefas de atendimento direto
ao público;

II- ficam inseridos os incisos VI ao VIII no § 2o no artigo 5o, o inciso XXXIV e o § 6o no
ar1.15, e o ar1.36-A, este último passando a compor a Seção lI-A no capítulo VI, com a se-
guinte redação:

VI- aos restaurantes e às lancherias, que poderão atender ao público, desde que expressa-
mente, caso em que deverão ser observadas, obrigatoriamente, no mínimo, as medidas esta-
belecidas no art. 4' deste Decreto.

Vll- aos estabelecimentos de prestação de serviços de higiene pessoal, tais
ros e barbeiros, devendo ser observadas,
cidas no art.4' deste Decreto;
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VIII - aos estabelecimentos dedicados ao Comércio de Chocolates, caso em que deverão ser
observadas, obrigatoriamente, no mínimo, as medidas estabelecidas no art.4' deste I)ecreto.
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PO«V- atividades desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, inclusive as relativas
à emissão ou à renovação de Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio-APPCI.

§ 6o Fica autorizado a abertura dos estabelecimentos para a realização de vistorias e perícias
pelo Corpo de Bombeiros Militar para fins de emissão ou renovação de Alvará de Preven-

ção e Proteção Contra lncêndio-APPCI.

SEÇÃO II.A
Do sistema de Monitoramento do COVID-I9

Art.36-A A Rede de Atenção Básica de Saúde Municipal deverá registrar, diariamente, no
Sistema de Monitoramento do COVID-l9 disponibilizado pela Secretaria Estadual da Saú-

de, os dados atualizados referentes ao COVID-l9 (novo coronavírus) indicando taxa de

ocupação, número de respiradores e de pacientes intemados suspeitos ou confirmados, sen-

do de responsabilidade da Secretaria de saúde a inserção dos dados.

Parágrafo único. As autoridades municipais deverão adotar as providencias cabíveis para a
punição cível, administrativa e criminal, quando for o caso, dos responsáveis pelo eventual
descumprimento do disposto no "caput".

Art.2o Este data de sua publicação.

de Tavares

GEFERSON

Registre-se e publique-se
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