
PREFEITURA MuNiCiPA」 DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SU」

DECRETO NO 5766

DE 20 DE MAIO DE 2020.

RAT重FICA O DECRETO MUN重C量PAL NO 5.717, DE O3 DE

ABR宣L DE 2020, RECEPCIONA O DECRETO ESTADUAL NO

DECRETO NO 55.248, DE 17 DE MAIO DE 2020 E REITERA AR_
TIGOS DO DECRETO ESTADUAL NO 55.240) DE 10 DE MAIO

ぎ器給ぷ終盤器盤誤認
FENS DE PREVENCÅo E DE ENFIRENTAMENTO Å EPIDEM量A

CAUSADA PELO COVID-19 orOVO CORONAviRUS), E DÅ

OUTRAS PROV量DENC霊AS.

GARDEL MACHA。O DE ARA寄JO, PREF]憂ITO MUNICIPAL DE TAVARES, mu_

nicIpio do Estado do Rio Grande do S山, nO uSO de suas atribu申es legais que a Lei Orga-

nica lhe confere. Em confomidade com as detemina軸es do Decreto Estadual nO 55.248, d。

17 de maio de 2020, rat脆ca o Decreto Muricipa1 5.717, de O3 de abril de 2020 e reitera medi_

das previstas no Decreto Estadual NO 55.240, de 10 de maio de 2020, RATIFICANDO a

declaracao de estado de calanidade p心blica no Munieipio de Tavares para fi11S de preven-

9aO e de enfrontanento a印idemia causada pelo COVID-1 9 (novo coronavinrs), e di outras

PrOVid台ncias.

DECRETA:

ArLlO Fica rec印cionado o Decreto Estadual nO 55.248, de 17 de maio de 2020, que deter-

mina a aplica9aO das medidas sanit鉦as segmentadas e pemanentes de que trata o Decreto

nO 55.240, de lO de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado

Para fius de preven9aO e de enfrentamento a epidemia causada pelo novo CoronavinlS

(COVID-19) no釦nbito do Estado do RIo Grande do Sul, ra舶cando a declar細心de estado

de calanridade p的lica no Mu11icipio de Tavares e detem血ando o cumprimento das medi-

das smit!irias de丘nidas pelos protocoIos esta心elecidos para a regiao diaI鵬das evid合ncias

Cientificas e da an租ise das infomap6es estrat埴cas em sa心de div山gadas a partir das cores

de bandeiras por re包め, PreVistas no sistema de distanciane競o controlado do Estado do

Rio Grande do S山.

Art.2O Fica reiterado o cump血nento obrigat6rio do uso de mdscara de protee釦facial, POr

todo e qualquer estabelecimento destinado a utiliza確o simultanea por血ias pessoas, S匂a

de natureza p心blica ou privadr, COmerCial ou industrial, fechado ou aberto, COm atendimen-

to ao p的lico anpIo ou restrito, asSim como pela populapto em geral em vias p的licas e nos

meios de t剛sporte’Sendo vedado o ingresso e a peman台ncia por qualquer pessoa eんu

usu壷o que descumpra tal medida pemanente de preven9脅O a ePidemia causada pelo Co-

Vid-19.

無意露語語薫蒸



PREFEiTURA IVIUNICiPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

em especial, es PrOtocolus previstos pa重a es eapaapS e atividades que trndiciona血ente rea-

1izam encontres presenciais promovendo aglomer鵜矩es’devende estes espa9OS Obser¥倒m

as medidas saritds pemanentes previstas pelo Sistma de Distanciamemo Co血Olad。,

I-　Missas e Servi as religiosos que podem ser realizados obedecendo-se 25% de

P的lico em rela9fb a capacidede m自前ma prevista no alva血de funcionamento

Ou de Prote髄b e Preven9釦o Contra血cendio (PPCI) do Iocal em que se realiza一

II- Eventos como festas de a血vers紅os, jantares festivos, bailes e o血00 enOOntroS

que re血rm pessoas nao podem ser realizados, ratificando-Se O Previsto no De-

Creto Estadual no 55.248, de 17 de maio de 2020.

III- Para us Serviapo Fune血ios, COm aceSso de pessoas a ve16rios, despedidas fiine-

bres e s印ultamentos e obrigat6rio a ado9め, rigorosa, das medidas sanit緬as

PermmenteS, Observando-Se O distanciamento social de 2 metros entre as pesso-
as, restrin如uo-Se aglomera96es e a circulapao de pessoas nos ambientes intemo

e extemo, bem co血ro e Obrigat6rio o uso de mdscara facial e a higienizapao das

皿釦o oo血塊0001 e血ge1 70%.

Pa血g血b &nico. Para es servi9as fimer紅ios, ve16ries e despedidas紐nebres em

relap鎖o a vitimas de COVD-19 serto adotadas medidas espec綿cas de acordo

COm OS Protocoles do Minist鉦o da Sahde pubIicadas no Guia pam o Mapejo de

Corcos no Contexto do Novo Coronavirus - COVID_19.

Art. 40 Este Decreto en億a em vigor na data de s脚publicapao.


