DECRETO Nº 2.615, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
Recepciona as medidas sanitárias segmentadas
de que trata o art. 19 do Decreto Estadual nº
55.240, de 10 de maio de 2020 (sistema de
distanciamento

controlado)

para

fins

de

prevenção e enfrentamento à epidemia causada
pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotado
pelo Estado do Rio Grande do Sul, conforme
regras do Decreto Estadual nº 55.320 de 20 de
junho de 2020 de que trata da divulgação dos
resultados da mensuração dos indicadores das
classificações de bandeiras e Decreto Estadual
nº 55.461, de 31 de agosto de 2020 e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tem a
prerrogativa legal para estabelecer o enquadramento e a classificação das bandeiras previstas nos
Decretos Estaduais nº 55.240 e 55.241, de 10 de maio de 2020, de acordo com o resultado da
mensuração dos indicadores de que trata o art. 4º do Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de
2020 e Decreto Estadual nº 55.320 de 20 de junho de 2020 de que trata da regra de divulgação
semanal dos resultados da mensuração dos indicadores das classificações de bandeiras, com a
manutenção da classificação de Arroio do Meio como bandeira Laranja pelo período da zero hora
do dia 1º de setembro de 2020 às 24 horas do dia 07 de setembro de 2020, conforme Decreto
Estadual nº 55.461, de 31 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Saúde emitiu Parecer Técnico
atualizado em 31 de agosto de 2020, informa que os casos de transmissão do COVID 19 estão
estáveis, com número expressivo de pacientes curados, dando conta de que a comunidade está
ciente e responsável quanto as regras impostas pelos Decretos Estaduais e Municipais;

CONSIDERANDO que a comunidade arroio-meense está há vários meses
cumprindo as regras de distanciamento social e de higiene fixadas em Decretos passados,
comportamento esse que reduziu a disseminação do COVID 19;
D E C R ETA:
Art. 1º A necessidade de cumprimento por parte do Município de Arroio do
Meio das determinações, enquadramentos e classificações realizadas pelo Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, no que tange as restrições e autorizações descritas na classificação “bandeiras”,
cuja definição encontra amparo nos protocolos constantes do Anexo I do Decreto Estadual nº
55.241, de 10 de maio de 2020 e posteriores alterações, devendo para tanto se adequar as regras e
mudanças que porventura vierem a ocorrer durante o período de pandemia, conforme divulgação
semanal dos resultados da mensuração dos indicadores das classificações de bandeiras previstas no
Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020 (sistema de distanciamento controlado) e
posteriores alterações.
Art. 2º Na forma dos protocolos gerais previstos no Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul (Decreto Estadual nº
55.285/2020, art. 21 §§ 2º, 3º), e do Plano de Contingência e Ação Municipal, ratifica o Decreto
Municipal nº 2.599, de 21 de julho de 2020, o qual flexibiliza as atividades esportivas coletivas e as
atividades de cunho cultural (teatro, corais, grupo de danças e afins).
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Arroio do Meio, 1º de setembro de 2020.

KLAUS WERNER SCHNACK
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Data Supra
LUCIANA C.N. DELLAZERI
Chefe de Equipe

PARECER TÉCNICO REFERENTE À FLEXIBILIZAÇÃO DAS
MEDIDAS DE ISOLAMENTO E RESTRIÇÕES DO MUNICÍPIO DE
ARROIO DO MEIO
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Arroio do Meio, por
meio da Vigilância Epidemiológica e sua equipe técnica de
enfrentamento da pandemia de COVID-19, a pedido do poder
executivo;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
tem a prerrogativa legal para estabelecer o enquadramento e a
classificação das bandeiras previstas nos Decretos Estaduais nºs
55.240 e 55.241, de 10 de maio de 2020, de acordo com o
resultado da mensuração dos indicadores de que trata o art. 4º
do Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020;
CONSIDERANDO O Decreto Estadual nº 55.285, de 31 de maio de
2020, que altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que
institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em
todo o território estadual e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.247, de 17 de maio de
2020, que altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que
institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em
todo o território estadual e dá outras providências;
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nºs 55.298 e 55.299, de
07 de junho de 2020, bem como as orientações contidas na
Portaria da Secretaria Estadual de Saúde, através das SES nº
406/2020, para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia
causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotado pelo Estado
do Rio Grande do Sul, conforme atuais medidas dos Decretos
Estaduais nºs 55.284 e 55.285, de 31 de maio de 2020.

CONSIDERANDO o Decreto Nº 55.346, DE 06 DE JULHO DE 2020,
que altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui
o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção
e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo
Coronavírus(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em
todo o território estadual e dá outras providências.

Elaborou o presente parecer técnico considerando a análise dos
mesmos critérios científicos adotados pelo Estado do Rio Grande
do Sul, em seu DECRETO Nº 55.240 de 10 de maio de 2020, porém
em relação aos dados e indicadores do município:
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DA EPIDEMIA
DE COVID-19
I- O monitoramento da evolução da epidemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) será feito com a avaliação e mensuração
da propagação da COVID-19 e a capacidade de atendimento do
sistema de saúde:
a) número de casos novos confirmados, no município, nos últimos
sete dias, dividido pelo número de casos novos confirmados, no
município, nos sete dias anteriores;
PERÍODO 24/08 A 31/08= 20 CASOS
PERÍODO 17/08 A 23/08= 13 CASOS

20 : 13 = 1,53

b) número de munícipes arroio-meenses internados por SRAG
(Síndrome Respiratória Aguda Grave) em UTI (Unidade Intensiva
de Tratamento), no último dia, dividido pelo número de munícipes
internados por SRAG em UTI, na Macrorregião, sete dias atrás;
MUNÍCIPES ARROIOMEENSES
PERÍODO 31/08/20 – SRAG UTI: 1

PERÍODO 24/08 - 31/08/20 – SRAG UTI – REGIÃO:

3

1:3= 0,33

c) número de pacientes COVID-19 confirmados em leitos clínicos
no município no último dia, dividido pelo número de Pacientes
COVID-19 confirmados em leitos clínicos no município em sete
dias atrás;
HOSPITAL SÃO JOSÉ
ÚLTIMO DIA 31/08/20 = 1
PERIODO 24/08 – 31/08 = 3

1 : 3 = 0,33

d) número de Pacientes COVID-19 confirmados em leitos UTI na
Macrorregião no último dia, dividido pelo número de Pacientes
COVID-19 confirmados em leitos UTI na Macrorregião em sete
dias atrás.
MUNÍCIPES ARROIOMEENSES
UTI – 31/08/20: 1
PERÍODO 24/08 A 31/08: 3

1:3= 0,33

II- Estágio de evolução será mensurado por meio de indicador
correspondente ao número total de casos ativos no município até
o último dia, dividido pelo número total de casos recuperados no
município nos últimos cinquenta dias:
TOTAL CASOS ATIVOS EM 31/08 = 4
TOTAL DE CASOS RECUPERADOS NOS ÚLTIMOS 50 DIAS = 173
4 : 173 = 0,023
TOTAL DE CASOS RECUPERADOS EM 31/08 = 335

III- Incidência de Novos Casos sobre a População:
a) número de casos confirmados no município nos últimos sete
dias, para cada cem mil habitantes;
CONFIRMADOS 24/08 – 31/08 = 20 (reagentes)
POPULAÇÃO 20.805 HABITANTES
INCIDÊNCIA DE CASOS NOVOS SOBRE A POPULAÇÃO EM SETE
DIAS EM 31/08/20
20/ 20.805 x 100.000 = 96,13
b) número de óbitos na Região nos últimos sete dias, para cada
cem mil habitantes.
HOUVE 1 ÓBITO

IV- A capacidade de atendimento do sistema de saúde:
a) número de leitos de UTI disponíveis para atender COVID-19 na
Macrorregião no último dia, para cada cem mil idosos;
POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO = 2800
Lajeado Última atualização 31/08/2020
Ocupação de leitos

30
Leitos UTI Adulto

46.7%
Taxa de ocupação
14 ocupado(s)

25
Leitos SUS

5
Leitos Privados

68%
100%

Leitos ocupados SUS
Leitos ocupados privados

17 ocupado(s)
5 ocupado(s)

20
Leitos Covid-19 Fora de UTI Adulto

20%

Taxa de ocupação confirmados e suspeitos Covid-19
4 ocupado(s)

30
Respiradores em UTI adulto

46,7%

Taxa de uso de respirador na UTI adulto
14 ocupado(s)

Ocupação Pacientes
16
72,7%
Paciente(s) Não Covid-19 em UTI Adulto

1
4,5%
Paciente(s) suspeito(s) Covid-19 ou outra SRAG

5
22,7%
Paciente(s) confirmado(s) Covid-19

22
Pacientes em UTI Adulto

34
Total de respiradores

b) número de leitos de UTI disponíveis para atender COVID-19 no
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul no último dia;
Ocupação de leitos

2.514
Leitos UTI Adulto

77,7%
Taxa de ocupação
1953 ocupado(s)

1.788
Leitos SUS

726
Leitos Privados

75,3%
83.6%

Leitos ocupados SUS
Leitos ocupados privados

1346 ocupado(s)
607 ocupado(s)

6.234
Leitos Covid-19 Fora de UTI Adulto

25.4%

Taxa de ocupação confirmados e suspeitos Covid-19
1586 ocupado(s)

2.514
Respiradores em UTI adulto

48.2%

Taxa de uso de respirador na UTI adulto
1.211 ocupado(s)

Ocupação Pacientes
1.019
52.2%
Paciente(s) Não Covid-19 em UTI Adulto

227
11,6%
Paciente(s) suspeito(s) Covid-19 ou outra SRAG

707
36.2%
Paciente(s) confirmado(s) Covid-19

1.953
Pacientes em UTI Adulto

3.537
Total de respiradores
Suspeitos Covid-19 ou
outra SRAG (SUS e
Privados)

Confirmados Covid19 (SUS e Privados)

Tipo de leito

TOTAL

UTI Adulto

707

227

934

Fora
Adulto

860

726

1.586

UTI
Pediátrica

2

10

12

Fora
UTI
Pediátrica

3

19

22

Total

1572

982

2554

UTI

GRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO-RS

Como observado nos gráficos acima, houve um pico máximo de
12 casos/dia (30/07/20) no município de Arroio do Meio.
Concomitante

a

isto,

houve

diminuição

das

internações

hospitalares e ocupação das UTI’s por casos da doença referida,
na última semana, o que vem a reforçar a informação de que os
casos estão em queda.
Levando em consideração que atualmente não há internação
hospitalar clínica de munícipes por covid-19, sendo que todos os
leitos da ala covid-19 do Hospital São José encontram-se vagos,
ainda que, caso necessário o hospital possui capacidade
imediata de ampliar os leitos para covid-19;
Somado ao isso, contamos com toda a equipe médica e demais
profissionais atuando junto ao Hospital São José e nas Unidades
Básicas de Saúde do município, aparados com todos EPIs
necessários ao recebimento de pacientes contaminados;
Considerando que o município apresenta apenas 1 óbito por
covid-19 e que com os dados coletados até o momento é possível
afirmar que não há qualquer relação direta entre o óbito e a
flexibilização do esporte;

Considerando que a região possui leitos de UTI vagos no Hospital
Bruno Born bem como no Hospital Estrela, via regulação estadual
de leitos;
Considerando a diminuição de casos ativos, e consequente
aumento de recuperados do COVID-19 no município, conforme
gráficos supracitados;
Considerando que vem se realizando o trabalho junto às
empresas e demais segmentos do município a fim de se
resguardar a população de risco, reflexo demonstrados nos
índices expostos;
Considerando que a Secretaria da Saúde através da Vigilância
Epidemiológica vem atuando fortemente junto a todos os setores
e segmentos do município na prevenção e combate ao covid-19,
conclui:
Que poderá o município de Arroio do Meio flexibilizar as ações de
distanciamento
esportivas

no

social,

que

Município,

recaem

mediante

sobre
os

as

atividades

cumprimentos

das

restrições impostas nos Decretos Municipais.
A

questão

relativa

a

flexibilização

do

esporte

leva

em

consideração que este traz benefícios à saúde física e mental
das

pessoas,

aumentando

sua

imunidade

e

bem

estar,

colaborando no enfrentamento a pandemia.
Outrossim, poderá a qualquer tempo, ser emitido novo Parecer
Técnico considerando novos fatores que possam vir alterar o
quadro relativo à saúde pública.

Lisete Berwanger
Enf. Coord. Vigilância Epidemiológica Municipal
Dr. Edgar Caldeira Reis
Médico Coord. Da Secretaria Municipal de Saúde

Gustavo Zanotelli
Secretário Municipal de Saúde

Arroio do Meio, 31 agosto de 2020

