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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá 

Terra de Empreendedores 
 

 
DECRETO Nº 198/2021 

 
                                                                   Dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento à        
           pandemia do Covid-19, adota os termos do Decreto   
           Estadual 55.882/21 

 
 

JOÃO RUDINEI SEHNEM, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II do art. 23 e os incisos I e II 
do art. 30 da Constituição da República, bem como a Lei Orgânica Municipal: 

 
 
 

      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 internacional declarada 
pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do COVID–19; 
 
       CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021, que institui o 
Sistema de Monitoramento da Pandemia de Covid-19 para fins de prevenção e de enfrentamento à 
pandemia no âmbito do Rio Grande do Sul, reiterando a declaração de estado de calamidade pública 
em todo o seu território feita pelo Decreto Estadual nº 55.129/20 e pelo Decreto Municipal nº 
028/2020; 
 
    CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 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; 
  
DECRETA: 
 
                   Art.1º- Fica reiterado o estado de calamidade pública em todo o território do Município de 
Boa Vista do Buricá- RS  para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo 
COVID-19 declarado por meio do Decreto Municipal nº 028/2020 pelo mesmo período que perdurar a 
calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul declarada em razão do mesmo motivo.  
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                  Art. 2º - Ficam observadas no município de Boa Vista do Buricá - RS, as medidas 
sanitárias permanentes previstas no Decreto Estadual n.º 55.882/21, e suas modificações 
posteriores, bem como as normas da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de 
Saúde em relação aos protocolos de higiene e limpeza. 
  

                 Art.  3º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
       GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICÁ - 

RS, AOS 17 DE MAIO DE 2021. 
 
 

 
 

 JOÃO RUDINEI SEHNEM 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se. 
 
FABIO RODRIGO KUNRATH 
Secretario de Administração 
 

 


