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DECRETO Nº 1.890    ALTO FELIZ, 23 de fevereiro de 2021 

 

ADOTA PARA FINS DE PROTOCOLO DO MODELO DE 

DISTANCIAMENTO CONTROLADO, OS CRITÉRIOS DA 

BANDEIRA VERMELHA ENQUANTO O MUNICÍPIO DE 

ALTO FELIZ ESTIVER CLASSIFICADO NA BANDEIRA 

PRETA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 

55.345, DE 11 DE AGOSTO DE 2020, QUE ALTERA O 

DECRETO ESTADUAL Nº 55.420, DE 10 DE MAIO DE 

2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO FELIZ, no uso das atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 23 e os incisos I e II do art. 30 da Constituição da República, bem como a 

Lei Orgânica Municipal,  

Considerando os termos do Decreto Estadual nº 55.435, de 11 de agosto de 2020, 

que altera o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020que instituiu o Sistema de 

Distanciamento Controlado para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada 

pelo Novo Corona vírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul; 

CONSIDERANDO que tal normativa instituiu o denominado “modelo de cogestão do 

Sistema de Distanciamento Controlado”, possibilitando às Regiões determinadas pela divisão 

territorial prevista no art. 8º, § 2º do Decreto Estadual nº 55.240/2020 a adoção de 

protocolos, no mínimo, iguais aos da bandeira imediatamente anterior à bandeira final 

classificada semanalmente, mediante aprovação de pelo menos dois terços dos Prefeitos da 

respectiva região; 

CONSIDERANDO que a decisão do Governo do Estado oportuniza aos gestores de 

uma região Covid deliberar pela aplicação de protocolos diferentes das bandeiras definidas 

pelo Governo do Estado; 

CONSIDERANDO que os protocolos de cogestão podem ser menos restritivos 

daqueles previstos na bandeira de risco na região, porém não menos restritivos que o da 

bandeira de risco inferior; 

CONSIDERANDO que a região da AMESNE - Associação dos Municípios da Encosta 

Superior do Nordeste - estabeleceu e apresentou ao Governo do Estado plano específico de 

aplicação regional, com critérios de teto de operação e modo de atendimento/operação 

condizente com a realidade da MACRORREGIÃO SERRA;] 
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CONSIDERANDO os Decretos Estaduais de nº 55.769, DE 22 DE FEVEREIRO DE 

2021, DECRETO Nº 55.768, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021, DECRETO Nº 55.767, DE 22 DE 

FEVEREIRO DE 2021 e DECRETO Nº 55.766, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021;  

CONSIDERANDO que o novo Plano de Cogestão foi definido e aprovado por decisão 

da maioria dos prefeitos da AMESNE; e 

CONSIDERANDO que os embasamentos para estes novos protocolos são resultados 

do acompanhamento de dados científicos através de estudos técnicos do Comitê Regional de 

Saúde, os quais são analisados os níveis de disseminação da doença, a capacidade do 

sistema de saúde da região, a testagem/monitoramento da evolução da epidemia, o número 

de internações por Covid-19 e o número de óbitos nos municípios; 

CONSIDERANDO que o Município de Alto de Feliz está autorizado a adotar os 

protocolos regionais, conforme decretos municipais conforme prevê na página do Governo 

do Estado do RS que institui o sistema de distanciamento controlado: 

https://planejamento.rs.gov.br/cogestao-regional: DECRETA: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º O Município de Alto Feliz adotará, para fins de Protocolo do Modelo de 

Distanciamento Controlado, nos termos do Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento 

à epidemia do novo Coronavírus (COVID-19) enviado pela região 23, 24, 25 e 26 – Caxias do 

Sul, devidamente avalizados por equipe técnica e encaminhados para o Gabinete de Crise 

para o Enfrentamento da Epidemia de COVID-19 do Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, disponível no sitio do Governo do Estado do RS, na página do 

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/ os protocolos de cogestão adotando os 

protocolos da bandeira vermelha quando classificado na bandeira preta. 

 

Art. 2º Os protocolos e Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à epidemia 

do novo Coronavírus (COVID-19) serão divulgados no site da Prefeitura Municipal de Alto 

Feliz e poderão ser revisados de acordo com os indicadores divulgados semanalmente pelo 

Governo do Estado do RS, caso necessário.  

 

 Art. 3º No caso de classificação na Bandeira Preta serão adotados os protocolos 

gerais e específicos estabelecidos pelo sistema de cogestão regional encaminhados ao 

Governo do Estado do RS pela região 23, 24, 25 e 26 – Caxias do Sul, qual seja, protocolos 

específicos da Bandeira Vermelha. 

 

https://admin-planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/202008/16162537-r8-documentos.pdf
https://admin-planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/202008/16162537-r8-documentos.pdf
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/
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Art. 4º Quando da classificação do Município de Alto Feliz na Bandeira Preta, sendo 

autorizada a adoção do sistema de cogestão, mas ocorrendo a inclusão de restrições mais 

gravosas, pelo Governo do Estado, aos protocolos específicos da Bandeira Vermelha, serão 

observados e cumpridos essas restrições impostas pelos Decretos Estaduais.  

 

§ 1º O Município seguirá os Decretos Estaduais de nº 55.769, DE 22 DE FEVEREIRO 

DE 2021, DECRETO Nº 55.768, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021, DECRETO Nº 55.767, DE 22 

DE FEVEREIRO DE 2021 e DECRETO Nº 55.766, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 e suas 

alterações posteriores.   

 

Art. 5º Fica suspenso, enquanto perdurar a classificação do Município na Bandeira 

Preta, o recebimento de protocolos de serviços de hora máquina autorizados pela Lei 

Municipal nº 237/1998 e o recebimento de protocolos para execução de serviços 

de máquinas para execução de obras de infraestrutura autorizados pelo inciso VII, do art. 3º 

da Lei Municipal 1.211/2017 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, salvo no caso de abertura e 

conservação dos acessos às propriedades rurais.  

 

Art. 6º Poderá ser suspensa a execução de todo e quaisquer serviços de hora 

máquina autorizados pela Lei Municipal nº 237/1998 e a execução de serviços de máquinas 

para obras de infraestrutura autorizados pelo inciso VII, do art. 3º da Lei Municipal 

1.211/2017 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017.  

 

Art. 7º Fica definido que nas Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente e 

na Secretaria Municipal de Obras e Viação o horário de início e término da jornada de 

trabalho será escalado em, no mínimo 03 horários, a ser fixado pelos Secretários Municipais 

respectivos, com vista a evitar a aglomeração de servidores no mesmo horário de entrada e 

saída.  

 

Art. 8º Fica vedado o atendimento presencial em missas, cultos e serviços religiosos.  

 

Art. 9º Fica definido que, enquanto o Município estiver classificado na Bandeira Preta, 

mesmo que utilizando os protocolos de cogestão regional, o atendimento presencial na sede 

da Prefeitura Municipal (Centro Administrativo) será restrito a uma pessoa por vez, mediante 

agendamento telefônico.  

 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/a1/alto-feliz/lei-ordinaria/1998/23/237/lei-ordinaria-n-237-1998-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/a1/alto-feliz/lei-ordinaria/1998/23/237/lei-ordinaria-n-237-1998-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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Art. 10º Fica determinado que em todas as praças públicas, privadas, área de laser, 

parques, quadras esportivas e similares, bancos de praças, bancos de calçadas, áreas de 

entretenimento deverão ser instaladas fitas com indicação de proibição de permanência e 

acesso, enquanto o Município estiver classificado na Bandeira Preta. 

 

Art. 11º Autoriza a convocação de todos os servidores da área da saúde e de 

vigilância e fiscalização, a critério da Secretaria Municipal da Saúde e/ou da Secretaria 

Municipal da Fazenda, mediante justificativa fundamentada, que não afastados em razão do 

COVID-19, a executar horas extraordinárias, mediante remuneração nos termos do Regime 

Próprio dos Servidores, enquanto perdurar a classificação do Município na Bandeira Preta. 

 

Art. 12º Ficam suspensas todas as medidas e dispositivos previstos nos Decretos 

Municipais que regulamentam questões relacionados com as medidas de enfrentamento à 

pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) e ao Sistema de Distanciamento Controlado 

para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) que contrariem as determinações estabelecidas no Decreto Estadual 55.240, de 

10 de maio de 2020 - Institui o Sistema de Distanciamento  suas alterações posteriores.  

 

 

Art. 12º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Alto Feliz, 23 de fevereiro de 2021 

 

ROBES SCHNEIDER 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202005/12091118-55-240.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202005/12091118-55-240.pdf

