
 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº063/2020               Jacuizinho, 08 de setembro de 2020. 

 

CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

JACUIZINHO-RS, FINS DE PREVENÇÃO E DE 

ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA CAUSADA PELO 

COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), ADOTA A 

BANDEIRA VERMELHA NO MUNICÍPIO DE 

JACUIZINHO COMO MEDIDA DE DISTANCIAMENTO 

EM OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS 

EPIDEMIOLÓGICOS EMITIDOS PELO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições 

que lhe confere o inciso VI do art. 63 da Lei Orgânica Municipal e 

 

considerando  o término do decreto Municipal   e, permanecendo  as condições 

sanitárias a nível, Mundial, Nacional, Estadual e Municipal  que caracterizaram  

a pandemia mundial do novo coronavírus, COVID-19; 

considerando o distanciamento controlado editado pelo Estado do Rio Grande 

do Sul, determinado pelas bandeiras sanitárias regionais; 

considerando que o Município de Jacuizinho há dúvidas acerca da internação 

de uma pessoa no E-SUS por Jacuizinho, quando a orientação é que o 

computo do usuário se dará pelo domicílio e a orientação da  coordenadoria; 



considerando que pairando dúvidas acerca de qualquer elemento fático 

desconsiderado, aplicação do art. 21 do Decreto 55.240/2020  não poderá 

ocorrer, eis que em evidente contraposição as medidas estaduais adotadas 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Reitera a decretação de  estado de calamidade pública, no 

Município de  Jacuizinho, em razão da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus 

(COVID-19)   pelo prazo enquanto durar a epidemia. 

Art. 2º Adota a bandeira vermelha até que ocorra a correção no modelo 

de distanciamento e adoção de bandeira subsequente no Estado do Rio 

Grande do Sul de que trata o art. 19 do Decreto nº 55.240  e decretos 

sequentes, de acordo com a região COVID “R12”. 

Art. 3º Determino a Secretaria de Saúde adotar todas as medidas 

sanitárias e fiscalizatórias no âmbito de sua competência. 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Jacuizinho, 08 de setembro de 2020 

 

 

 

 

Volmir Pedro Capitanio 

Prefeito Municipal 

 


