
 

DECRETO nº 40, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

  

RESTABELECE O HORÁRIO DO TOQUE 

DE RECOLHER NO TERRITÓRIO DO 

MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, 

PRORROGA VIGÊNCIA E DÁ NOVA 

REDAÇÃO A ARTIGOS E DISPOSITIVOS 

DO DECRETO MUNICIPAL Nº 31 DE 04 

DE ABRIL DE 2020 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, como 

também com base na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e Decreto 

Estadual nº 55.154 de 1º de Abril de 2020, e posteriores alterações; 

 

Considerando que o fim da vigência do Decreto Estadual nº 55.154 

de 1º de Abril de 2020 e a necessidade de manter regramento vigente no âmbito do 

Município de Dom Pedrito; 

Considerando a constatada necessidade de retomar o recolhimento 

domiciliar obrigatório (“toque de recolher”) no território do Município, em especial 

pelas constantes notícias de descumprimentos das normas sanitárias ocorrida no 

período de flexibilização da medida prevista no Decreto nº 39 de 23/04/2020; 

Considerando a necessidade de ampliar o prazo para pedidos de 

isenção de IPTU; 

Considerando as declarações e anúncios provenientes do Governo do 

Estado, no sentido de aplicar no território do Rio Grande do Sul um modelo de 

Distanciamento Controlado a partir de meados da próxima semana; 

Considerando que o Estado sinalizou que iniciará conversas com a 

Federação Gaúcha de Futebol acerca da retomada de competições esportivas, porém, 

sem a presença de público, ou seja, sem aglomeração de pessoas; 

Considerando a noticiada prorrogação da suspensão das aulas nas 

redes pública e privada; 



 

     

D  E  C  R  E  T  A: 

 

Art. 1º- Fica alterada a redação dos incisos IV, VI e VIII do art. 30 do 

Decreto Municipal nº 31 de 04 de abril de 2020, que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 30º [...] 

I - [...] 

II -[...] 

III - [...] 

IV - os bancos e demais instituições financeiras, tais como lotéricas e 

correspondentes bancários que descumprirem as determinações do Decreto Estadual 

nº 55.154 de 1º de abril de 2020 e Decreto Municipal nº 31 de 04 abril de 2020, e que 

reduzam o horário de atendimento ou que deixem de demarcar, na parte externa da 

agência, as posições que os clientes devem ocupar e, havendo muitos clientes, 

deixarem de disponibilizar funcionário para controle da fila de espera, serão 

multados em 5.000 (cinco mil) URMs, com majoração de 500 (quinhentas) URMs 

por hora de manutenção do funcionamento com irregularidades;  

V -[...] 

VI – Fica restabelecida a medida de recolhimento domiciliar 

obrigatório e fechamento do comércio (“toque de recolher”) a partir das 21 horas 

até às 06 horas da manhã do dia seguinte, sob pena de multa de 250 URM para os 

munícipes e de 2.500 URM para o comércio no caso de descumprimento; podendo 

apenas transitar ou trafegar em via pública aquele cidadão que comprovar estar em 

deslocamento do trabalho para casa ou da casa para o trabalho, ou em busca de 

atendimento de saúde de qualquer natureza. 

VII – [...] 

VIII - Mercearias, armazéns, minimercados, restaurantes e outros 

comércios dessa natureza, destinados à venda de alimentos, deverão fechar suas 

portas às 21 horas, podendo manter atendimento exclusivamente via tele-entrega 

após as 21 horas, porém, não podendo, em hipótese alguma, permitir o ingresso de 

clientes após o horário acima mencionado.” 

 



 

Art. 2º Fica alterada a redação do §1º do art. 27 que passa a viger com 

a seguinte redação: 

I – [...] 

II – [...] 

III – [...] 

IV – [...] 

“§1º Também fica prorrogado o prazo de pedidos de isenções de 

IPTU, previstos nas Leis Municipais vigentes, referentes ao exercício de 2020, para o 

dia 30/06/2020, sendo que os pedidos deverão ser encaminhados, preferencialmente, 

via e-mail tributos@dompedrito.rs.gov.br. 

 

Art. 3º O art. 4º, caput, do Decreto nº 38 de 16 de abril de 2020, passa 

a viger com a seguinte redação: 

“Art. 4º As academias deverão exercer suas atividades com 

capacidade reduzida de um aluno(a) por cada 10m² (dez metros quadrados), ficando 

sujeitas a suspensão do funcionamento e multa para o caso de descumprimento, na 

forma prevista no Decreto nº 31 de 04 de Abril de 2020.” 

 

Art. 4º Revoga-se o §8º do art. 4º do Decreto Municipal nº 31 de 04 

de abril de 2020. 

 

Art. 5º Fica prorrogada a vigência do Decreto Municipal nº 31 de 04 

abril de 2020, prevista no Art. 28 do citado instrumento normativo, até a publicação 

de Decreto Estadual que regulamentará o Distanciamento Social Controlado 

anunciado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado para o início de maio de 2020, 

incluindo o funcionamento da Administração Municipal sem atendimento presencial 

ao público. 

Parágrafo Único. Os setores essenciais das Secretarias Municipais 

devem manter seu funcionamento e, onde houver atendimento ao público, é 

obrigatório o uso de máscara pelos servidores e munícipes. 
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Art. 6º Fica autorizada a retomada de atividades esportivas populares, 

tais como futebol, voleibol, artes marciais e outras atividades análogas, desde que 

respeitadas as medidas de higiene e prevenção previstas no Decreto Municipal nº 31 

de 04 de abril de 2020, devendo os locais de prática dessas atividades apenas permitir 

o ingresso dos praticantes, vedada realização de competições, de aglomeração de 

pessoas e público expectador, sob pena de multa prevista no citado decreto municipal. 

 

Art. 7º As aulas presenciais em qualquer instituição de ensino 

permanecem suspensas até que o Governo do Estado defina os protocolos a serem 

cumpridos para a retomada das atividades escolares e afins.  

 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data e hora de sua publicação 

constante no site oficial da Prefeitura Municipal, dispensado o carimbo da imprensa 

oficial em face da urgência e do adiantado da hora. 

 

PALÁCIO PONCHE VERDE, em 30 de abril 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 


