ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 14.180, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020.
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INCLUI DISPOSITIVOS E PRORROGA O PRAZO DO DECRETO 14.173, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2020 QUE ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À
PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO 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 a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
infecção humana pelo novo coronavírus (SARSCoV-2/COVID-19);
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação
da doença no Estado de Santa Catarina, conforme Decreto Estadual nº 719, de 13 de julho de
2020 e Portaria SES n. 464 de 03 de julho de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo
SARS-CoV-2/COVID-19;
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 os casos omissos e as situações especiais decorrentes da emergência
decretada em razão do COVID-19 serão analisados em nível municipal pela Comissão de
Técnica e Ética Médica de Rio Negrinho de acordo com o Decreto GP N.º 2020 de 16 de março
de 2020;
CONSIDERANDO a situação epidemiológica atual confirmada pela Vigilância Sanitária de Santa
Catarina e a de Rio Negrinho com aumento crítico do número de casos e tendência de
crescimento da curva de incidência da Covid-19 no estado, microrregião e município, bem como
a Resolução nº 17, de 09 de outubro de 2020, oriunda da Comissão Intergestores Regional de
Saúde do Planalto Norte (CIERS), que estabeleceu novas medidas de prevenção para os
municípios que compõe a Região do Planalto Norte de Santa Catarina;
CONSIDERANDO a análise do risco de contaminações em determinados locais, cuja
propagação do vírus é considerada relativamente elevada;
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CONSIDERANDO as disposições da Resolução 26/2020 da Comissão Intergestores Regional
de Saúde do Planalto Norte Catarinense de 04 de dezembro de 2020;
DE C R E T A
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo constante no art. 1º do Decreto 14.173, de 26 de
novembro de 2020, até o dia 10 de dezembro de 2020.
Art. 2º - Insere o art. 3º-A no Decreto 14.173, de 26 de novembro de 2020 com a
seguinte redação:
Art. 3º-A. Nos estabelecimentos listados nos artigos 2º e 3º fica permitido música
ao

vivo

até

as

23h, sendo permitido voz e violão ou similares

(máximo

02

pessoas), sendo vedada a utilização de bandas e determina-se o cumprimento das Diretrizes
Sanitárias a seguir:
I - Utilizar proteção de acrílico, separando o artista do público;
II - Respeitar o distanciamento entre as pessoas de 1,5m, no caso das filas nas
entradas e acesso ao banheiro;
III - Fica proibido dançar acompanhado;
IV - Poderão ser disponibilizadas mesas ao ar livre desde que sejam respeitadas
as diretrizes sanitárias quanto ao distanciamento entre as mesas e a capacidade de pessoas do
local;
V - Seguir as orientações e diretrizes sanitárias estaduais e municipais.
Art. 3º. Permanecem vigentes todas as demais determinações já expedidas pelos
Poder Executivo Municipal e pelo Estado de Santa Catarina, desde que não sejam conflitantes
com as determinações contidas neste Decreto.
Parágrafo único. Além das determinações acima mantem-se todas as Diretrizes
Sanitárias, notas técnicas e portarias vigentes orientadas pelo Estado de Santa Catariana.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de hoje, 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 dezembro de 2020.
JULIO CÉSAR RONCONI
Prefeito Municipal
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