
 
 

 
 

 

DECRETO Nº 1.847, DE 20 DE ABRIL DE 2021.  

 

Define pela aplicação, no território do 

Município de Charrua, do protocolo regional 

de medidas sanitárias relativos à Bandeira 

Final Vermelha, do Plano Estruturado de 

Prevenção e Enfrentamento da Epidemia do 

novo Coronavírus (Covid-19), em 

consonância com o Decreto Estadual nº 

55.435/2020 e Decreto Municipal nº 

1.830/2021, e dá outras providências.  
   

   VALDÉSIO ROQUE DELLA BETTA, Prefeito Municipal de Charrua, no 

uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional 

declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo 

Coronavírus (COVID–19);  

 

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019;  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que “Declara 

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (2019–nCoV)”;  

 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, 

instituiu o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do 

Sul, reiterando a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual, 

realizada por meio do Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020, e reconhecida pelo 

Decreto Legislativo nº 11.220, também de 19 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do 

Estado; 

 

CONSIDERANDO que a região 16, a qual o município integra, conforme 

Decreto Estadual nº55.799, de 21 de março de 2021, que disciplina a aplicação das medidas 

sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do Decreto Estadual nº 55.240/2020 para o período 

da zero hora do dia 22 de março de 2021 e as vinte e quatro horas do dia 4 de abril de 2021 está 

classificado na Bandeira Preta; 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Decreto Estadual nº 55.435/2020, os 

Municípios, reunidos em Regiões, poderão instituir Plano Estruturado de Prevenção e 

Enfrentamento à Epidemia do novo Coronavírus(Covid-19);  

 



 
 

 
 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul aprovou o Plano 

Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia do novo Coronavírus(Covid-19) da 

Região 16;  

 

CONSIDERANDO que, a nível local, o Decreto Municipal nº 1.830/2021, 

aprovou o Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia do novo 

Coronavírus(Covid-19);  

 

CONSIDERANDO o posicionamento do Comitê Regional acerca da 

possibilidade de a Região 16 adotar as medidas sanitárias estabelecidas para a Bandeira 

Vermelha, de acordo com o anexo único do Decreto Estadual nº 55.799/2021, de acordo com os 

indicadores constantes na Plataforma Regional de Monitoramento (PRM);  

 

CONSIDERANDO que o Município dispõe dos serviços de saúde para 

atendimento de pacientes com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG a nível 

local e nos hospitais de referência com Alas Covid;  

 

CONSIDERANDO o interesse público, a oportunidade e a conveniência, 

 

 

  DECRETA: 

 

Art. 1º Aplicar-se-ão, no território do Município, no período compreendido 

entre às zero hora do dia 20 de abril às 24 horas do dia 26 de abril de 2021, as medidas 

constantes no Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia do novo 

Coronavírus(Covid-19), referente ao protocolo regional para a Bandeira Final Vermelha, 

elaborado pela equipe técnica local, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, em 

parceria com o COE Municipal e o COE Regional, confeccionado nos moldes de que trata o 

inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 21, do Decreto Estadual nº 55.240/2020, com a redação 

introduzida pelo Decreto Estadual nº 55.435/20 e aprovado pelo Decreto Municipal nº 

1.830/2021, e autorizado pelo parágrafo único do art. 1º do Decreto Estadual nº 55.799, de 21 de 

março de 2021. 

Parágrafo único. A medida de que trata o caput deste artigo poderá ser revista 

a qualquer tempo. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito - Charrua, 20 de abril de 2021. 

 

 

 

Valdésio Roque Della Betta 
Prefeito 

 

Registre-se e publique-se 



 
 

 
 

Em: 20 de abril de 2021. 

 

Jessica de Giacometti 

Secretária Municipal de  

Administração e Planejamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


