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ATENÇÃO 

VEDAÇÃO DE EXCURSÕES A DOM PEDRITO 

A Promotoria de Justiça Especializada de Dom Pedrito, considerando 

o aumento dos casos do novo coronavírus no Município e com o objetivo de 

impedir a disseminação do Sars-Cov-2, informa à população pedritense que 

permanece vigente o Decreto Municipal n.º 41, de 30 de abril de 2020, o qual 

prevê em seu artigo 1º o seguinte: “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”. 

Além de orientar quanto à vigência do ato administrativo normativo, 

noticia-se que o Ministério Público está participando de uma força-tarefa 

juntamente com a Prefeitura de Dom Pedrito e com a Brigada Militar para impedir 

o descumprimento da medida acima citada, salientando-se que o desembarque 

nas proximidades de Dom Pedrito/RS, como no Restaurante do Pohl ou na 

Rodovia BR293, também está proibido e será fiscalizado. Frisa-se, ainda, que, 

sem prejuízo da aplicação da multa cominada na legislação municipal, quem 

descumprir o Decreto Municipal será responsabilizado civil e penalmente (artigo 

268 do Código Penal), a exemplo de outras pessoas que desrespeitaram 

decretos municipais e estão sendo responsabilizadas pelo MP. 

Por fim, qualquer notícia de descumprimento das medidas estipuladas 

para impedir a propagação da doença poderá ser noticiada ao Ministério Público 

através dos telefones (53) 3243-3217 e (53) 999759303 (plantão) ou do e-mail 

mpdompedrito@mprs.mp.br. 

Dom Pedrito/RS, 03 de agosto de 2020. 

Francisco Saldanha Lauenstein, 

Promotor de Justiça, em substituição. 


