
 
DECRETO Nº 1442-01/2021 

 
 

Estabelece medidas extraordinárias 

necessárias para a prevenção ao contágio do 
novo Coronavírus (COVID-19) no Município de 

Cruzeiro do Sul/RS 

    

    

JOÃO HENRIQUE DULLIUS, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, 
especialmente em conformidade com as disposições contidas na Lei Orgânica 

Municipal; 
 
RECOMENDA que a população permaneça em suas residências, mantenha o 

distanciamento social, evite aglomerações e, 
 

DECRETA:  
 
Art. 1º Fica determinado, em caráter extraordinário, o fechamento dos 

estabelecimentos de comércio e serviços, entre às 18 horas de sexta-feira 
26/02/2021 e às 05 horas de segunda-feira 01/03/2021, em todo o território 
do Município de Cruzeiro do Sul/RS. 

 
§1º - Excepcionalmente, ficam autorizados funcionar: 

 
  

I- supermercados, mercados, minimercados, açougues, fruteiras, 

padarias até as 18 horas; 
 

II- drogarias e farmácias até as 20 horas; 

 

III- postos de combustíveis até as 20 horas; 
 

IV- clínicas médicas, odontológicas e laboratórios; 

 

V- agropecuárias até as 18 horas; 
 

VI- serviços funerários; 

 

VII- serviços veterinários; 
 

VIII- fornecedores  de gás, água e energia elétrica; 

 

IX- comércio de materiais de construção até as 18 horas; 
 



 

 §2º - Os restaurantes e lancherias não poderão ter atendimento presencial a 
partir das 18 horas do dia 26/02/2021, sendo permitido somente a modalidade 

tele-entrega até as 22 horas e pegue e leve (take away) até as 20 horas. 
 
§3º Os bares devem permanecer fechados entre as 12 horas de sexta-feira 

26/02/2021 e às 05 horas de segunda-feira 01/03/2021.  
 

§4º O Parque Poliesportivo Municipal deverá permanecer fechado entre as 12 
horas de sexta-feira e as 05 horas de segunda-feira 01/03/2021. 
 

§5º Os clubes esportivos, canchas de bocha, ginásios, clubes sociais, recintos 
de carteado, campos de futebol, balneários, quadras esportivas, devem 

permanecer fechados, conforme já determinado no Decreto nº 1439-01-2021. 
 
 

 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente com relação às 
atividades e horários estabelecidos nos artigos anteriores, mantendo-se as 

demais disposições do Decreto nº 1439-01/2021. 
 

 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 26 de fevereiro de 2021. 

 
 
         GABINETE DO PREFEITO, 25 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 
       JOÃO HENRIQUE DULLIUS 

                                                       Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

 
VOLMIR ALOÍSIO DULLIUS 
Sec. Administração e Finanças 


