
 

DECRETO Nº 1474-01/2021 

 
 
Reitera o estado de 
calamidade pública no 

território do Município de 
Cruzeiro do Sul e dá outras 

providências. 
 

 

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; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021, que 

reiterou a declaração do Estado de Calamidade em todo o território do estado do 

Rio Grande do Sul e instituiu o Sistema de Avisos, Alertas e Ações para fins de 

Monitoramento da Pandemia do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão 

local e preservar a saúde da população municipal; 

 

DECRETA 

 
Art. 1º Fica reiterado o estado de calamidade pública no território do 

Município de Cruzeiro do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à 

pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
 

Art. 2º Fica autorizada a abertura das copas nas quadras de esporte e 

canchas de bochas, com obediência aos protocolos de ocupação, distanciamento e 
higienização. 

 
Art. 3º Nos estabelecimentos como casas de festas, restaurantes e 

sociedades podem ser realizadas festas infantis, desde que sejam observadas as 

seguintes regras: 

 

I - lotação de no máximo 50 pessoas;  

II – observância dos protcolos sanitários, como uso de máscara cobrindo nariz e 

boca, disponibilização de alcool gel, distanciamento e outras; 

III - preferencialmente com crianças de até 12 anos;  

IV- vedação da abertura da pista de dança; 



V – duração de no máximo 4 horas por evento;  

VI – fechamento do estabelecimento até às 22h. 

 

Art. 4º Permanecem proibidos os eventos sociais como 

casamentos, formaturas, quinze anos, festas em casas noturnas, 

festas de comunidade e outros eventos religiosos. 

 

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

                GABINETE DO PREFEITO, 29 de julho de 2021. 
 
 
 

            JOÃO HENRIQUE DULLIUS 
                             Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se  

 

 

VOLMIR ALOÍSIO DULLIUS 

Sec. Administração e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 


