
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

Decreto n° 027/2020 
 
 
 

Altera o Decreto n° 022/2020, de 14 de Abril de 
2020, que reitera a declaração de estado de 
calamidade pública em todo o território, para 
fins de prevenção e de enfrentamento à 
epidemia causada pelo COVID-19 (novo 
Coronavírus), e dá outras providências. 

 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, 

DECRETA: 

Art. 1º Acrescenta-se ao Artigo 6° do Decreto n° 022/2020, os incisos XVI e XVII, com 

a seguinte redação: 

Art. 6° ... 

XVI – É obrigatório o uso de máscaras de proteção para o ingresso em qualquer 

estabelecimento comercial e/ou repartição pública, seja proprietário, funcionário e/ou cliente, 

bem como o cumprimento das demais medidas de prevenção estabelecidas neste decreto; 

XVII – Recomenda-se a todos os munícipes, o uso de máscara de proteção ao transitar 

em via pública, bem como, a observação das recomendações de higiene (uso de álcool gel), 

distanciamento e isolamento social. 

Art. 2° Acrescenta-se o Art. 14° ao Capítulo III que trata das Restrições a Eventos e 

Atividades em Locais Públicos ou de Uso Público, com a seguinte redação: 
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Art. 14° Para limitar a propagação do coronavírus, recomenda-se que a população 

fique em casa, cumprindo assim, com o solicitado isolamento social, não efetuando a visita 

e/ou a prática do turismo em pontos como o Viaduto 13 (V-13), a Pinguela do Rio Guaporé, e 

o Moinho Colonial,  recomendando-se ainda, o uso de máscara de proteção, o distanciamento 

seguro entre os indivíduos, o uso de álcool gel e, observação das demais medidas de 

prevenção estabelecidas no Art. 6° deste Decreto. 

 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


