
 

DECRETO nº 126, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

  

APLICA REGRAMENTO DE BANDEIRA LARANJA DO 

SISTEMA DE DISTANCIAMENTO CONTROLADO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM SISTEMA DE 

COGESTÃO REGIONAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

          
O PREFEITO DE DOM PEDRITO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 68, inciso 

VIII da Lei Orgânica Municipal; 

 
Considerando a retomada da possibilidade da possibilidade de adoção de Cogestão regional através do 

Decreto Estadual 55.644 de 14 de dezembro de 2020; 

 
Considerando que a região onde o Município de Dom Pedrito está inserido aderiu ao sistema de Cogestão 

autorizado pelo Estado, com possibilidade de adoção das regras de bandeira laranja enquanto a região estiver 

classificada em bandeira vermelha; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica adotado em todo território do Município de Dom Pedrito as regras e medidas de combate à 
pandemia constantes da Bandeira Laranja do Modelo de Distanciamento Controlado, instaurado pelo Decreto 

Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020 e posteriores alterações. 

 

Art. 2º - Sem prejuízo das medidas adotadas, a Administração poderá emitir normas mais restritivas para 
segmentos que descumprirem o regramento estabelecido no artigo anterior. 

 

Art. 3º Considerando que a classificação em bandeiras vermelha ou preta do Modelo de Distanciamento 
Estadual impõem restrições temporais para retomada de algumas atividades especificadas nos anexos do 

Decreto Estadual, define-se que: 

 
 I - as seguintes atividades poderão retomar seu funcionamento imediatamente: 

 

a) Esportes coletivos (futebol, basquete, vôlei de quadra, artes marciais, dentre outros esportes 

coletivos similares); 
 

b) Igrejas operando com capacidade de 30% do local; 

 
c) Restaurantes e Lancherias poderão retomar o funcionamento até a 00h (meia noite), podendo fazer 

uso de mesas em locais abertos em suas adjacências, desde que respeitado o devido espaço dos 

pedestres no passeio público e o teto de ocupação do local e sendo vedada a venda de bebidas a 
pessoas aglomeradas em via pública; 

 

d) Clubes sociais para prática de esportes e atividades em piscinas; 

 
e) Bares e Minimercados poderão retomar o funcionamento até as 00h (meia noite), podendo ser 



 

determinado o fechamento pelas autoridades competentes caso haja aglomeração de pessoas em suas 

adjacências;  
 

II – as seguintes atividades poderão retomar seu funcionamento a partir do dia 05/01/2021 (14 dias após a 

volta da utilização da Bandeira Laranja): 
 

a) Eventos com público em locais fechados (salões de festas, salões de clubes sociais, pubs, bares e 

similares); 

 
b) Festas infantis; 

 

c) Aulas presenciais que não estavam autorizadas a operar na Bandeira Vermelha; 

 

Parágrafo Único. Além das atividades citadas nos incisos anteriores, todas aquelas enumeradas no rol de 

permissões da bandeira laranja, atualizada de acordo com o Decreto n. 55.668 de 21 de dezembro de 2020 
devem observar o teto de ocupação para sua operação, os cuidados e medidas sanitárias recomendadas pela 

Secretaria Estadual de Saúde e a possibilidade de pronto funcionamento ou a necessidade de aguardar 14 

dias para retomada conforme regramento definido pelo Governo Estadual. 

    
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência restrita ao período em que o 

Município esteja inserido em sistema de cogestão permitido e regulamentado pelo Governo do Estado. 

 
PALÁCIO PONCHE VERDE, em 23 de dezembro de 2020, 175º da Paz do Ponche Verde, 148º da 

Emancipação Política. 

 
 

                               MÁRIO AUGUSTO DE FREIRE GONÇALVES 
        PREFEITO 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 
DANIEL BRUM SOARES 

   SECRETÁRIO GERAL 
          DE GOVERNO 


