
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO N'5733
DE 16 DE ABRIL DE 2020.

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL N" 5.717, DE 03 DE ABRIL
Drzüza, err[ RETTERA A DECLARAÇÃo or EsrADo DE cA-
LÀn[rDAr]E púrr,rcl No nnxrcÍpro DE TAvARES pARA
rrNs DE rnrwxçÃo E DE ENrRETITAMENTo À rpr»nura
cAUsArlA pELo 

^covrD-19 
(Novo conoNavinus;, n oÁ

OUTRAS PRO\TDENCIAS.

GARDEL MACIIADO DE ARÂÚJO, 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 CONTORMIDADE COM AS NOVAS DETERMINAÇÕNS OO DECRETO
ESTÂDUAL N" 55.184, de 15 de abril de 2020, aTtera o Decreto Municipal no 5.777, de
03 de abril de 202O que reitera a declaração de estado de calamidade pública no Município
de Tavares para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo CO\IID-I9
(novo Coronavírus), e dá outras providências.

CONSIDERÀNDO o Boletim Epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de
Saúde e Bem de Tavares, em 15 de abril de 2020,

DECRETA:
Art. 1" Fica alterado o Decreto n" 5.717, de 03 de abril de 2020, que reitera estado de cala-
midade pública no Município de Tavares, para fins de prevenção e de enfrentamento à epi-
demia causada pelo COVID-I9 (novo Coronavírus) declarado por meio do Decreto Muni-
cipal n' 5.702, de 20 de março de 2020.

I -ficam alterados os Artigos 9o e inciso I do Artigo 38 que passam a ter as seguintes reda-

ções:

Art.9o As lojas de conveniência dos postos de combustível poderão funcionm, em
todo o Município de Tavares, em qualquer dia e honário, observadas as medidas de que
tratâ o a$igo 4o do Decreto f 5 .7 17 , de 03 de abil de 2O20 , bem como a vedação de per-
manência de clientes no interior dos respecüvos ambientes, além do tempo necessário para
a compra de alimentos e de outros prodúos e a proibição de aglomeração de pessoas nos

espaços de circulação e nas dependências dos postos de combustíveis e suas lojas, abertos

ou fechados.

Art 38. Todas as medidas estabelecidas no Decreto n'5.717, de 03 de abril de

vigorarão até dta30/0412020, gg1@

I .o fechamento dos estabelecimentos comerciais. pútrlicos e orivados. que Doderâo



atendimento limitado de Oessoas no interior dos estabelecimentos. que continua restri-
to ao distanciamento mínimo. de 02 metros. entre as pessoas. observando-se. riggro-
samente. as medidas sanitárias de prevencão ao COVID-l9. orevistas no, art. 4" do

iiecreto 5.717. de 03 de abril de 2020. acrescentando-se ainda. o uso obrisatório de

máscara Delos funcionários e prestadores de servicos dos estabelecimentos.

Parásrafo único: à oopulacâo. em seraL fica recomendado o uso de máscaras

como medida de prrwencão âo coYID-lg e yedado qualouer âtividade que promova o

contato Íisico entre as pessoas. mantendo-se o rito da ouarentena.

Àrt. 2' Este entra em vigor na data de sua publicação.

GEFERSON

AL DE TAVARES, Tavares 16 de abril de 2020.

PÁIVA


