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DECRETO Nº 1043, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
 

Dispõe sobre as medidas de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19) e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO, no uso das 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a necessidade de adequações, ajustes e melhoria 

contínua no processo de enfrentamento e combate à pandemia, conforme 

estabelecido pelo sistema de gestão compartilhada adotada pelo Estado em 

conjunto com as regiões COVID e os Municípios vinculados; 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 55.882/2021, de 

15 de maio de 2021, e suas alterações posteriores, em especial a alteração 

promovida pelo Decreto Estadual nº 56.474, de 28 de abril de 2022, 

CONSIDERANDO a autonomia constitucional e gerencial dos Municípios 

no que respeita às ações de saúde, controle epidemiológico e atos administrativos 

pertinentes; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Todos os protocolos de saúde determinados pelo Estado do Rio 

Grande do Sul através do Decreto Estadual nº 55.882/2021 e alterações 

posteriores, são também aplicáveis aos estabelecimentos de quaisquer 

categorias, bem como às áreas comuns de circulação de pessoas, em todo o 

território do Município de Pinheiro Machado, ficando revogadas quaisquer normas 

sanitárias de interesse exclusivamente local. 

Art. 2º A inobservância de quaisquer protocolos sanitários para a 

manutenção da saúde pública estabelecidos neste Decreto ou na norma estadual 

sujeita o infrator às penas previstas nos Arts. 268 e 330 do Código Penal, bem 

como a aplicação de multas e interdição previstas na Lei Municipal nº 4.361/2020. 

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 1034/2022. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiro Machado. 

 
Registre-se e publique-se. 
 
 

Alex Madruga Camacho 
Secretário da Administração 

 
 
 
 

Ronaldo Costa Madruga 
Prefeito Municipal 
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