
 

DECRETO nº 41, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

  

 

PROIBE TEMPORARIAMENTE O 

INGRESSO E A SAÍDA DE EXCURSÕES 

NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO EM 

VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, 

FIXA MULTA PARA O 

DESCUMPRIMENTO 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 o estudo estadual divulgado nesta data com o 

mapeamento do Estado em regiões de acordo com a contaminação pelo Novo 

Coronavírus; 

Considerando a notícia de várias excursões promovidas para o 

feriadão do dia 1º/05/2020, seja saindo do Município com retorno programado para 

domingo (03/05/2020), ou chegando ao município a partir desta data e retornando a 

as origem no domingo; 

 Considerando que Dom Pedrito tem relação íntima com cidades de 

grande porte, tais como Pelotas, Caxias, Santa Maria, Porto Alegre, dentre outras, e 

que feriados prolongados motivam a realização de excursões e intenso fluxo de 

pessoas entre essas regiões e nossa cidade; 

Considerando o clamor popular verificado em redes sociais e em 

programas de rádio locais para que sejam proibidas as excursões; 

  

D  E  C  R  E  T  A: 

 



 

Art. 1º Fica vedado o ingresso e saída de ônibus, vans, ou quaisquer 

outros veículos de transporte de pessoas que promovam excursões em feriados e 

datas comemorativas, enquanto durar a pandemia do Coronavírus, ou até que seja 

revogado este Decreto, sob pena de multa à empresa no valor de 2.000 (duas mil) 

URM e ao passageiro de 250 (duzentas e cinquenta) URM. 

Art. 2º 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 


