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Decretos
Protocolo: 2021000576580

DECRETO Nº 56.013, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

Homologa Situação de Emergência no Município de Constantina
– RS .

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso V,
da Constituição do Estado, e em conformidade com o art. 7º, inciso VII, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, com a
Instrução Normativa nº 36, de 4 de dezembro de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional , bem como com o constante
no processo administrativo nº 21/0804-0000328-0 ,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a Situação de Emergência no Município de Constantina, em todo o seu território,
conforme declarado pelo Prefeito no Decreto Municipal nº 049, de 28 de junho de 2021, em razão da ocorrência de Granizo,
Classificação 1.3.2.1.3 – COBRADE.

Art. 2º Confirma-se, por intermédio deste Decreto de Homologação, que os atos oficiais de declaração de
situação anormal estão em consonância com os critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e
pela Instrução Normativa nº 36, de 4 de dezembro de 2020 , do Ministério do Desenvolvimento Regional , e que, em
consequência desta aprovação, passam a produzir os efeitos que lhe são próprios, no âmbito da jurisdição estadual.

Art. 3º Os Órgãos Regionais Estaduais do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, sediados no
território do Estado do Rio Grande do Sul, ficam autorizados a prestar apoio suplementar ao Município afetado, mediante prévia
articulação e planejamento com o Órgão Central de Coordenação do Sistema e com o Órgão Regional Municipal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar do ato
declaratório do Prefeito Municipal de Constantina, devendo vigorar pelo prazo de cento e oitenta dias.

PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 2 de agosto de 2021.

EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

ARTUR DE LEMOS JÚNIOR,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

Protocolo: 2021000576581
DECRETO Nº 56.014, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

Altera o Decreto nº 55.975, de 6 de julho de 2021, que institui Prêmio Te
Vacina RS, a ser concedido aos municípios do Estado do Rio Grande do
Sul que alcançarem os maiores índices contra a COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso V,
da Constituição do Estado,

DECRETA:

Art. 1º Fica incluído o § 3º no art. 2º do Decreto nº 55.975, de 6 de julho de 2021, que institui Prêmio Te Vacina RS,
a ser concedido aos municípios do Estado do Rio Grande do Sul que alcançarem os maiores índices contra a COVID-19, com
a seguinte redação:

Art. 2º ...

...
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§ 3º Os municípios contemplados com premiação na primeira etapa não terão sua pontuação aferida na apuração
realizada para a definição dos ganhadores da segunda etapa.

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

PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 2 de agosto de 2021.

EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

ARTUR DE LEMOS JÚNIOR,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

Protocolo: 2021000576583
DECRETO Nº 56.015, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

Institui Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR para a qualificação
da atenção secundária e terciária em saúde nos hospitais contratualizados
para prestação de serviços no Sistema Único de Saúde – SUS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, incisos
V e VII, da Constituição do Estado,

DECRETA:
Art. 1º Fica instituído Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR para qualificar a atenção secundária e

terciária em saúde nos hospitais contratualizados para prestação de serviços no Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 1º O ASSISTIR é uma modalidade de incentivo financeiro público estadual em saúde destinada ao repasse de
recursos pré-fixados a hospitais contratualizados pelo Estado ou pelos Municípios, observados os limites orçamentários e a
disponibilidade financeira.

§ 2º Os recursos do ASSISTIR serão utilizados para o fomento de ações e de serviços de saúde realizados no
âmbito do SUS, indicados em ato do Secretário da Saúde, repassados aos Fundos de Saúde dos Municípios com gestão
hospitalar própria ou diretamente aos hospitais contratualizados pelo Estado, condicionados ao cumprimento dos requisitos
previstos no Programa, não se confundindo com o custeio direto da prestação de serviços na atenção secundária e terciária,
que ocorre por meio de financiamento federal com recursos computados no teto de média e alta complexidade - Teto MAC do
Estado.

§ 3º A implementação, a execução e a supervisão do ASSISTIR será efetuada pela Secretaria da Saúde - SES.

Art. 2º O ASSISTIR tem por objetivo a destinação de recursos financeiros aos hospitais vinculados ao SUS de
forma equânime e transparente, independentemente da gestão ser estadual ou municipal, devendo o montante a ser
repassado observar ao regramento do Programa e atender cumulativamente aos seguintes critérios:

I - a regionalização da saúde;

II - a capacidade instalada e resolutiva de cada hospital; e

III - os limites orçamentários.

Art. 3º São diretrizes do ASSISTIR:

I - assegurar a eficiente destinação de recursos públicos na área da saúde;

II - destinar os recursos financeiros complementares para fomentar as ações e os serviços de saúde realizados
para o SUS indicados em ato do Secretário da Saúde;

III - assegurar a transparência nos critérios de alocação de recursos aos hospitais pela SES;

IV - estabelecer os critérios técnicos para a destinação de recursos por intermédio de incentivos;

V - conceder os recursos com equidade e razoabilidade, limitados à disponibilidade orçamentária da Secretaria
da Saúde - SES; e

VI - monitorar e avaliar a aplicação dos recursos repassados aos hospitais.
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