
 
DECRETO nº 27, DE 21 DE MARÇO DE 2020. 

 
  

 

INSTAURA HORÁRIO DE RECOLHIMENTO 
DOMICILIAR OBRIGATÓRIO DE CIDADÃOS NO 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, AMPLIA 
MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA DO 
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                         
 
                                     

O PREFEITO DE DOM PEDRITO, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo artigo 68, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal: 
 
Considerando a necessidade de imposição de medidas mais severas 

para conscientizar a população da importância do recolhimento domiciliar; 
 
Considerando que a medida extrema do “toque de recolher” é necessária 

para que as pessoas não saiam de casa no período do repouso noturno, evitando 
aglomerações e a dissipação do COVID-19; 

 
Considerando a necessidade de regulamentar as medidas adotadas em 

âmbito estadual pelo Governador do Rio Grande do Sul; 
 
Considerando a necessidade de evitar que as pessoas fiquem nas ruas 

consumindo bebidas alcoólicas nesse período de pandemia; 
 

D  E  C  R  E  T  A: 
 

Art. 1º Fica determinada a medida extrema de recolhimento domiciliar em 

todo o território do Município a partir das 21 horas até às 06 horas da manhã, sob pena de 
multa de 250 URM para o cidadão que for flagrado transitando em via pública no período 
supracitado. 

Parágrafo único. Somente não será autuado aquele cidadão que 

comprovar estar em deslocamento do trabalho para casa ou da casa para o trabalho, ou 
em busca de atendimento de saúde para si ou para outrem, incluindo assim o 
deslocamento a farmácias. 

 

Art. 2º Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em via pública, em 
qualquer horário do dia, estando o agente sujeito à multa de 250 URM no caso de 
descumprimento. 



 
 

Art. 3º Os bares e qualquer outro comércio que venda bebidas alcoólicas 
deverão orientar seus clientes que não fiquem consumindo nos arredores de seus 
estabelecimentos, devendo fechar as portas caso o público permaneça no local e chamar 
as autoridades para autuar os consumidores. 

Parágrafo primeiro: o consumidor que for autuado nesses locais estará 
sujeito à multa prevista no caput do art. 1º deste Decreto. 

Parágrafo segundo: o estabelecimento que não fechar as portas na 
situação prevista no caput deste artigo estará sujeito às multas definidas para os 
estabelecimentos do comércio no Decreto nº 26 de 20/03/2020. 

 
Art. 4º Os postos de gasolina deverão atender às disposições 

determinados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, objeto de Decreto Estadual 
anunciado no site https://www.estado.rs.gov.br/novo-decreto-estabelece-interdicao-de-
praias-e-proibe-fechamento-de-acessos-municipais, no que tange ao horário de 
funcionamento das 07 horas às 19 horas de segundas a sábados, sob pena de 
sujeitarem-se às sanções previstas nos Decretos Municipais nº 25 de 19/03/2020 e 26 de 
21/03/2020. 

  
Art. 5º Todo o comércio, com exceção das farmácias e drogarias, deverá 

fechar as portas totalmente às 21 horas, sujeitando-se às sanções previstas nos Decretos 
Municipais nº 25, de 19/03/2020 e 26, de 20/03/2020 para o caso de descumprimento. 

 
Art. 6º Os estabelecimentos definidos como bares, restaurantes, 

lanchonetes e afins, passam a ficar proibidos de funcionar para atendimento presencial ao 
público, devendo operar exclusivamente em regime de delivery (tele-entrega). 

Parágrafo único: o disposto no caput não se aplica a armazéns, 

minimercados, mercados e supermercados. 
 
Art. 7º Fica recomendado aos hotéis que informem a Secretaria de Saúde 

sobre hóspedes que apresentem algum sintoma de gripe, informando o local da onde 
vieram, bem como o tempo de permanência no Município e o motivo da permanência, 
orientando a permanência nos quartos para todos os hóspedes, inclusive servindo o café 
da manhã somente como serviço de quarto.   

 

Art. 8º Todo o cidadão que flagrar situações de descumprimento às 
disposições dos Decretos nº 25 de 19/03/2020, nº 26 de 20/03/2020 e do presente 
instrumento, deverão comunicar às autoridades competentes a irregularidade, e, se 
possível, fazer o registro do incidente com vídeo ou foto para possibilitar à adoção das 
medidas repressivas cabíveis pelas autoridades. 

Parágrafo Único: as denuncias poderão ser realizadas através dos 

canais virtuais da prefeitura municipal, bem como pelo número da Brigada Militar – 190 – 
ou através do número 053-999672215. 

  

https://www.estado.rs.gov.br/novo-decreto-estabelece-interdicao-de-praias-e-proibe-fechamento-de-acessos-municipais
https://www.estado.rs.gov.br/novo-decreto-estabelece-interdicao-de-praias-e-proibe-fechamento-de-acessos-municipais


 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor no dia 21/03/2020, com vigência até 

19/04/2020, podendo ser prorrogado por período indeterminado. 

PALÁCIO PONCHE VERDE, em 21 de março de 2020, 175º da Paz do Ponche Verde, 

148º da Emancipação Política. 

 
                               MARIO AUGUSTO DE FREIRE GONÇALVES 

        PREFEITO 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 

           
DANIEL BRUM SOARES 
   SECRETÁRIO GERAL 
          DE GOVERNO 

 


