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DECRETO N° 003/2022 

 

Determina a aplicação, em caráter 
emergencial, de medidas sanitárias restritivas 
para o combate e prevenção ao COVID-19 
(Novo Coronavírus), no território do Município 
de Nonoai, e dá outras providências. 

 

ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Nonoai, no efetivo 

exercício de seu mandato e no uso de suas atribuições legais, 

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 as disposições legais contidas nos artigos 1º e 3º da Lei nº 

13.979/2020, em consonância com a recente decisão do Pretório Excelso na ADI nº 6625 

MC/DF bem como o disposto no artigo 65, da LC 101/2000; 

CONSIDERANDO os “ALERTAS” emitidos em 19/01/2022 e 25/01/2022, pelo 

Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19 no âmbito do no sistema 

3As, para a Região Covid-19 Erechim (R16) ao qual o Município de Nonoai faz parte; 

CONSIDERANDO que, em que pese às orientações advindas do Comitê Regional 

(AMAU) sejam somente no sentido ampliar e intensificar as campanhas de orientação para 

da população, há de preponderar à autonomia do Ente Municipal para tratar acerca de 

assuntos de interesse local, nos termos do contido no artigo 30, inciso I, da CF; 

CONSIDERANDO que os índices de monitoramentos, contágios e propagação 

do Novo Coronavírus, especialmente com o advento da variante Ômicron, estão em 

grau elevado no município de Nonoai, ocasionando grande preocupação junto as 

Autoridades Públicas e Sanitárias; 

CONSIDERANDO o aumento vertiginoso de casos confirmados e de suspeitos 

nas últimas semanas, aliado ao fato de haver inúmeros servidores da área da saúde 

afastados para tratamento da COVID-19, o que pode vir a causar um colapso no sistema 

de saúde municipal em virtude da falta de profissionais para atender a população; 

CONSIDERANDO que a situação exige o emprego urgente, e de medidas 

restritivas mais rígidas para o combate e prevenção, controle e contenção de riscos, danos 

e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação ainda maior da doença, e conter 

o “surto” que se apresenta em nosso município; 
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CONSIDERANDO a deliberação feita, nesta data, pelo Comitê Municipal de 

Combate e Prevenção ao Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO o interesse público, a oportunidade e a conveniência: 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica determinada, em caráter emergencial, a fim de combater e prevenir o 

avanço da COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do território do Município de Nonoai, 

as seguintes medidas restritivas: 

I – Fica vedada a realização de Eventos Presenciais com Público; 

II – Fica vedado o funcionamento de Casas Noturnas; 

III – Fica vedada a realização de Competições esportivas, com ou sem público. 

Parágrafo Único. Por ora, ficam permitidas as atividades físicas individual e/ou 

coletivas. 

Art. 2º As vedações, dispostas neste decreto, terão vigência a partir das doze 

horas do dia 26 de janeiro de 2022 às vinte e quatro horas do dia 10 de fevereiro de 

2022. 

Art. 3º As medidas dispostas no presente decreto, poderão ser prorrogadas ou 

alteradas conforme a necessidade e/ou avaliação de risco do município de Nonoai. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor nesta data. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, em 26 de janeiro de 2022. 

 

_______________________________ 
ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 
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