ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 14221 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.
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ESTABELECE MEDIDAS PARA TRANSMISSÃO DO CARGO DE
PREFEITO A SER REALIZADA NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2021
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;
CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020,
entre a equipe de transição do atual Prefeito Julio Cesar Ronconi e a equipe de
transição do Prefeito Eleito Caio Cesar Treml, onde ficou determinado que a
transmissão do cargo de prefeito ocorrerá com no máximo 20 (vinte) pessoas, diante
da situação de calamidade pública decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO o ofício datado em 21 de setembro de 2020 da
Comissão Técnica e de Ética Médica (Comissão de Combate ao Coronavírus) que
orientou e sugeriu que o ato de solenidade de transmissão do cargo de prefeito
intercorra com no máximo 20 pessoas, 10 convidados do Prefeito atual e 10
convidados do Prefeito eleito;
CONSIDERANDO o artigo 88, parágrafo único, da Lei Orgânica:
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DECRETA
Art. 1º - O ato de transmissão de cargo de prefeito que ocorrerá no dia
1º de janeiro de 2021, deverá acontecer com no máximo 20 (vinte) convidados,
sendo 10 (dez) pessoas do atual prefeito e 10 (dez) pessoas do prefeito eleito,
diante do enfretamento da medida de combate ao coronavírus.
Art. 2º - Os participantes do ato de solenidade deverão cumprir todas
as medidas de higiene, proteção e prevenção a pandemia.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 23 de dezembro 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 23 de dezembro de 2020.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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