
DECRETO Nº 035/2022 

DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

Dispõe sobre as medidas emergenciais de 

enfrentamento da pandemia de Covid-19, a 

flexibilização do uso de máscaras, e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL SECO (RS), no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

 

CONSIDERANDO o prescrito no art. 30, incisos I e II, da Constituição da República 

Federativa do Brasil e o preceituado no art. 8º da Carta Estadual do Rio Grande do Sul;  

 

CONSIDERANDO que o Município de Erval Seco, está com alto índice de sua população 

vacinada, bem como está se verificando queda no número de casos registrados, de ocupação de leitos 

de hospital e óbitos; 

 

CONSIDERANDO a diminuição da procura por atendimento médico para pacientes com 

sintomas de COVID-19 nesta cidade, o que diminuiu a internação hospitalar, conforme informações 

dos órgãos de saúde do Município; 

 

CONSIDERANDO que a Região saiu da situação de Alerta para de Aviso;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Decreto Municipal, com adequações que 

dialoguem com a situação epidemiológica atual do Município, e 

 

CONSIDERANDO os avanços alcançados no tratamento da doença, bem como a 

autonomia constitucional e gerencial dos Municípios no que diz respeito às ações de saúde, controle 

epidemiológico e atos administrativos pertinentes; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º O uso de máscara de proteção facial passa a ser facultado em locais abertos e 

fechados do território do Município de Erval Seco, ficando sob responsabilidade de cada cidadão ou de 

seu responsável legal dispor sobre a utilização da máscara, sua colocação e retirada. 

 



 

 

Art. 2º Os protocolos de atividades e/ou as normatizações específicas vigentes na esfera do 

Município de Erval Seco, que prevejam a utilização de máscara em caráter obrigatório deverão ser 

adaptados de acordo com as disposições deste Decreto. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 20 de abril de 2022. 

 

 

 

 

___________________ 

LEONIR KOCHE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e publique-se:    

 

 

 

 

____________________________      

MAIRA INDIANA SANTOS BEHLING 

Sec. Mun. da Administração e Coord. geral      

 


