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DECRETO Nº 4.675, DE 28 DE ABRIL DE 2021. 

Altera o Decreto nº 4.652, de 22 de março de 

2021, que adota para fins de protocolo do 

Modelo de Distanciamento Controlado, os 

critérios da BANDEIRA VERMELHA, no 

período compreendido entre a zero hora do 

dia 22 de março de 2021 e as vinte e quatro 

horas do dia 4 de abril de 2021, nos termos do 

Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 

2020 e Decreto Estadual nº 55.799, de 21 de 

março de 2021. 

O Prefeito Municipal de Sapucaia do Sul, no uso de suas atribuições 

legais, conforme art. 23, II, da Constituição Federal, nos termos do art. 82, inciso IX, 

da Lei Orgânica do Município, da Lei Municipal nº 2.069/1998 (Código Sanitário de 

Sapucaia do Sul), da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, da Portaria nº 

188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 

2020, e; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020 

que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e 

enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (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 a 

aprovação de pelo menos dois terços dos prefeitos da respectiva Região; 

CONSIDERANDO a comunicação enviada ao Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul na data de 21 de fevereiro de 2021 acerca da decisão deliberada, de 

forma unânime, pelos 18 (dezoito) Prefeitos da Região 08 - CANOAS; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.856, de 27 de abril de 2021 

que impôs, de forma excepcional, no período compreendido entre a zero hora do dia 28 

de abril de 2021 e as vinte e quatro horas do dia 10 de maio de 2021, as medidas 

http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55240-2020-rio-grande-do-sul-institui-o-sistema-de-distanciamento-controlado-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul-reitera-a-declaracao-de-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-estadual-e-da-outras-providencias
http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55799-2021-rio-grande-do-sul-institui-medidas-sanitarias-extraordinarias-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-pandemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-sapucaia-do-sul-rs
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/s/sapucaia-do-sul/lei-ordinaria/1998/206/2069/lei-ordinaria-n-2069-1998-cria-o-codigo-sanitario-do-municipio-de-sapucaia-do-sul
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#:~:text=O%20PRESIDENTE%20DA%20REP%C3%9ABLICA%20Fa%C3%A7o,respons%C3%A1vel%20pelo%20surto%20de%202019.
http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55240-2020-rio-grande-do-sul-institui-o-sistema-de-distanciamento-controlado-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul-reitera-a-declaracao-de-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-estadual-e-da-outras-providencias
http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55240-2020-rio-grande-do-sul-institui-o-sistema-de-distanciamento-controlado-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul-reitera-a-declaracao-de-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-estadual-e-da-outras-providencias
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sanitárias segmentadas referentes à Bandeira Vermelha, nos municípios assim 

classificados. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica alterado Decreto nº 4.652, de 22 de março de 2021, que institui 

medidas sanitárias extraordinárias para fins de prevenção e de enfrentamento à 

pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio 

Grande do Sul, conforme segue: 

I – o artigo 1º do Decreto nº 4.652/2021 fica alterado e passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica determinada, diante das evidências científicas e análises sobre 

as informações estratégicas em saúde, com fundamento no disposto no art. 

3º da Lei Federal nº 13.979, de 03 de fevereiro de 2020, no inciso XX do 

art. 15 e nos incisos IV, V e VII do art. 17 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, excepcionalmente, no período compreendido entre a zero 

hora do dia 28 de abril de 2021 e as vinte e quatro horas do dia 10 de maio 

de 2021, a aplicação, para enfrentamento à pandemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), das medidas sanitárias segmentadas referentes à 

Bandeira Preta e à Bandeira Vermelha, observada a classificação da 

Bandeira Final, conforme os critérios de que tratam os artigos 4º, 5º e 6º do 

Decreto nº 55.240, de 10 de maio 2020.” 

II – Fica modificado o texto do §4º do Artigo 2º, e ainda acrescenta-se o §5º 

com as alterações a seguir: 

“Art. 2º ... 

... 

§4º as atividades presenciais de ensino, de cuidados ou de apoio pedagógico 

a crianças e adolescentes aplica-se o disposto no Anexo III do Decreto 

Municipal 4.630, de 15 de janeiro de 2021, com prévio envio do plano de 

aplicação das medidas sanitárias conforme Decreto Estadual nº 55.240, de 

10 de maio de 2020 e aprovação pelo COEM. 

§5º As aulas da rede pública municipal de ensino permanecem pelo sistema 

de ensino remoto e gradativamente pelo sistema híbrido a contar do 2° 

trimestre do ano vigente. Ficam permitidas as aulas nas redes particulares de 
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ensino pelo sistema presencial a contar do dia 29 de abril de 2021. 

Considerada as regras e observância do plano de contingência, aprovado 

pelo COEM Sapucaia do Sul.”. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

permanecendo inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 4.652/2021. 

 

 

Sapucaia do Sul, em 28 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Volmir Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 


