Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA SERRA

- DECRETO N° 005/2021 –

REITERA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE
UNIÃO DA SERRA PARA FINS DE PREVENÇÃO E
DE ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA CAUSADA
PELO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA SERRA, CEZER GASTALDO,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e:

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
na forma do artigo 196 da Constituição da República;

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)”;
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CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da
Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.979/2020, estabelecendo medidas para o
enfrentamento da emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que
declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus
(COVID–19);

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.128, de 13
de março de 2020, declarando calamidade pública em todo território estadual;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a
declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Rio Grande do Sul, para
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus (COVID–19), e
determina medidas emergenciais sanitárias e de afastamento social para todo Estado;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, Institui o Sistema
de Distanciamento Controlado e reitera a calamidade pública em todo o território do Estado do
Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19), e determina medidas emergenciais sanitária e de afastamento social
para todo o estado.

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação
da doença no Município;

CONSIDERANDO o Artigo 65 da Lei Complementar 101/2000;
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DECRETA
Art. 1º Fica reiterado o estado de calamidade pública no Município de União da Serra,
em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto
epidêmico de Coronavírus (COVID–19), pelo período que perdurar a calamidade pública no
Estado do Rio Grande do Sul ou, em se estendendo esta ao longo de todo o ano em curso, até
31 de dezembro de 2021, declarada pelo Decreto Estadual nº 55.128, de 28 de março de 2020,
e reiterada pelo Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020 e pelo Decreto Estadual nº
55.240, de 10 de maio de 2020.

Art. 2º Este Decreto poderá ser regulamentado por Resoluções e Portarias expedidas
pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UNIÃO DA SERRA-RS, 20 DE JANEIRO DE
2021.

CEZER GASTALDO
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
JAQUELINE GASTALDO BISON
Secretária Municipal da Administração
A presente Lei permanecerá afixada no Quadro Mural
da Prefeitura Municipal em lugar público e visível
Pelo Período de 20.01 à 03.02.2021
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