
PREFETTURA MUNICIPAL DE ESTAçAo - RS
U nidos, gerando desenvolvimento!

DECRETO Ng

Dispõe sobre o Estado de calamidade Pública decorrente

da Pandemia do COVID-19 e do uso de máscaras em

locais públicos e privados, em vias públicas e demais

locais abertos e fechados de uso coletivo.

GEVERSON ZIMMERMANN, Prefeito Municipal de

Estação, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas legais atribuições:
considerando as disposições da Nota Informativa 44

CEVS/SES-RS, de ZZ de abril de 2022, e reunião realizado pelo Comitê Municipal de

Atenção ao COVID-19;
considerando a situação epidemiológica atual da

pandemia de COVID-L9, e considerando o início do período de sazonalidade da

circulação de outros vírus respiratórios, além do SARS-CoV-2;

considerando que, não obstante a diminuição dos casos

confirmados de doença, e os índices positivos do esquema vacinal no Município de

Estação, a Secretaria de Saúde precisa ficar alerta ao aumento de doenças

respiratórias, dada a diminuição da temperatura;
considerando as orientações do Ministério da Saúde

sobre a continuidade das ações que compõem o Plano de Contingência Nacional para

Infecção Humana pelo novo Coronavírus, com base na constante avaliação técnica dos

possíveis riscos à saúde pública brasileira e das necessárias ações para seu

enfrentamento:

DECRETA:

Art. 1q. Fica prorrogado o estado de calamidade pública

decorrente da pandemia do COVID-19 no território do MunicÍpio de Estação.

Art. 2s. Fica dispensado o uso obrigatório de máscara

facial não profissional, de proteção respiratória, seja descartável ou reutilizável, em

espaços públicos ou privados, e em vias públicas e demais locais abertos ou fechados

de uso coletivo.

Art. 34. Excetuam-se da regra do art. 2a deste Decreto, os

seguintes locais, em que o uso da máscara permanecerá obrigatório:
I. locais e estabelecimentos da área de saúde;

IL locais onde realizem-se velórios e procedimentos fúnebres, inclusive

durante sua realização.

Art. 4e. Mantém-se obrigatório o uso de máscara por

pessoas que apresentem sintomas gripais ou testem positivo para a COVID-19'
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Art. 5s. É facultativo, embora recomendado, o uso de

máscara para pessoas que não possuem o esquema vacinal completo.

Art. 6s. Este Decreto entra em vigor na data da sua

publicação.
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