ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 13984 - DE 04 DE JUNHO DE 2020.
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DEFINE NOVAS MEDIDAS ESSENCIAIS PARA A PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS EM TODO TERRITÓRIO
DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO RETORNO DO TRANSPORTE COLETIVO
PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 96, da Lei Orgânica do
Município; e
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 que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária do coronavírus
em todos os Continentes caracteriza pandemia;
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar
pacientes graves, levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima
de sua capacidade de atendimento adequado;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que “dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020,
Ministério da Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do
Ministério da Saúde, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus no Brasil;
CONSIDERANDO, o avanço do contágio do coronavírus no Brasil e
principalmente no Estado de Santa Catarina e nossa região do Norte do Estado e, em
razão da transmissão comunitária do vírus, sendo impossível identificar a origem da
infecção;
CONSIDERANDO, que o Município de Rio Negrinho decretou Estado
de Emergência através do Decreto Municipal n.º 13.905, de 18 de maço de 2020 e
posteriormente decretou Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto
Municipal n.º 13.967, 18 de maio de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à
pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO, que o Estado de Santa Catarina, através do Decreto
630 de 01 de junho de 2020, possibilitou aos Municípios catarinenses decidirem sobre
o retorno do transporte público coletivo municipal:
DE C R E T A
Art. 1º - Fica autorizado, a partir do dia 08 de junho de 2020, o retorno
do transporte coletivo público municipal obedecidas as seguintes diretrizes pela
empresa de transporte coletivo e passageiros:
I – O transporte de passageiros com 60 (sessenta) anos ou mais
somente poderá ocorrer em casos de extrema necessidade e devidamente
comprovados;
II – Instalar suporte para álcool-gel na entrada e saída do veículo para
higienização dos passageiros;
III - Disponibilizar álcool-gel para motoristas e cobradores;
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IV - Higienizar os veículos e o local de estacionamento dos mesmos
após sua utilização;
V - Exigir que os passageiros com 02 (dois) anos ou mais de idade
somente possam utilizar o meio de transporte com o uso de máscaras;
VI – Disponibilizar, no máximo, 60% (sessenta por cento) da capacidade
do ônibus, com espaçamento adequado entre cada passageiro e deverá, se possível,
manter as janelas abertas durante todo o trajeto para garantir a ventilação no veículo;
VII - Reorganizar os horários e itinerários de forma a evitar
aglomerações;
VIII - Disponibilizar material informativo sobre os cuidados com o
coronavírus e sobre horários e itinerários dos ônibus em local com visibilidade nos
veículos e nos terminais, assim como disponibilizar as informações na página da
internet da Prefeitura Municipal e da empresa de transporte;
IX - Disponibilizar a compra antecipada de passes no terminal rodoviário
de forma adequada, observados o distanciamento entre os passageiros/usuários e a
disponibilização de álcool-gel, assim como ampliar o horário de vendas para evitar
aglomerações;
X - Disponibilizar caixa ou urna para recebimento de passes nos ônibus,
evitando que o cobrador ou o motorista toque no passe;
XI - Evitar a compra de passagem dentro dos veículos de transporte
devendo ser realizada a venda antecipada;
XII - Realizar higienização com frequência no terminal urbano de
passageiros, bem como higienizar, após cada uso, materiais de uso comum aos
funcionários, como pontos eletrônicos, banheiros, refeitórios, entre outros;
Parágrafo Único. A empresa responsável pelo transporte poderá
restringir horários de circulação dos ônibus nos finais de semanas e feriados.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com
prazo de vigência limitado ao disposto no § 2º e § 3º do artigo 1º e no artigo 8º da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 04 de junho de 2020.

JULIO CÉSAR RONCONI
Prefeito Municipal

WILSON LUIZ VEISS
Secretário de Administração
e Recursos Humanos
Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 04 de junho de 2020.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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