ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 14.223 - DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
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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;
CONSIDENRANDO que o decreto 1.027 de 18 de dezembro de 2020 prorrogou
o estado de calamidade pública em Santa Catarina até 28 de fevereiro de 2021.
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 as Resoluções de 2020 da CIR 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,
estando a região atualmente no nível GRAVISSÍMO, sendo a propagação do vírus considerada
elevada;
CONSIDERANDO as disposições das Resoluções do ano de 2020 da Comissão
Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte Catarinense de 23 de outubro de 2020;
DE C R E T A
Art. 1º - Ficam entre os dias 05 de janeiro a 20 de janeiro de 2021 adotadas
diversas medidas para combate e enfrentamento a pandemia coronavírus no Município de Rio
Negrinho.
Art. 2º - Ficam liberadas para o funcionamento os bares, pub, conveniências (em
postos de gasolina ou não), tabacarias, espaços públicos e similares até as 23h 00min,
permitindo a permanência até às 00h00min das pessoas que adentraram no estabelecimento
até as 23h 00min para finalizar o atendimento, e determina-se o cumprimento das Diretrizes
Sanitárias a seguir:
I – Limite de capacidade de atendimento de 30 % da ocupação total;
II - Até as 23h 00min é permitido a retirada em balcão e, após, somente serão
autorizados pedidos delivery e drive-thru;
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III - Deverão providenciar que seja mantido o afastamento mínimo de distância
de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) de raio entre cada cliente que estiver consumindo
no local, além do uso obrigatório da máscara, podendo retirar esta somente durante o consumo
de alimentos e bebidas;
IV- Fica permitido música ao vivo até as 23:00 horas, sendo permitido apenas 02
(dois) músicos (voz e instrumento musical), sendo vedada a utilização de bandas e danças no
local.
V - Os locais disponíveis para assento deverão estar sinalizados de forma
adequada para fácil identificação por parte dos clientes;
VI - Fica sob responsabilidade dos proprietários e colaboradores dos
estabelecimentos as orientações e cumprimento das medidas de higiene e proteção;
VII - Fica obrigatório o cumprimento das medidas de higiene e proteção por
todos os clientes e funcionários durante toda a permanência no estabelecimento.
Art. 3º - Ficam liberados para o funcionamento os restaurantes, pizzarias,
lanchonetes, padarias/confeitarias, food-trucks (ambulantes) até as 23h 00min, permitindo a
permanência até as 00h das pessoas que adentraram no estabelecimento até as 23h 00min
para finalizar o atendimento, sendo permitido atendimento à lá carte e de bufê dentro das
normas sanitárias, e determina-se o cumprimento das Diretrizes Sanitárias a seguir:
I – Limite de capacidade de atendimento de 30 % da ocupação total;
II - Até as 23h é permitido a retirada em balcão e, após, somente serão
autorizados pedidos delivery e drive-thru;
III - Deverão providenciar que seja mantido o afastamento mínimo de distância
de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) de raio entre cada cliente, que estiver
consumindo no local, além do uso obrigatório da máscara, podendo retirar esta durante o
consumo de alimentos e bebidas;
IV - Fica permitido música ao vivo até as 23:00 horas, sendo permitido apenas
voz e violão ou similar (máximo 02 pessoas), sendo vedada a utilização de bandas e danças no
local;
V - Fica sob responsabilidade dos proprietários e colaboradores dos
estabelecimentos as orientações e cumprimento das medidas de higiene e proteção;
VI - Fica obrigatório o cumprimento das medidas de higiene e proteção por todos
os clientes e funcionários durante toda a permanência no estabelecimento;
Art. 4º - Ficam liberadas as realizações de atividades de cinema, teatro,
congresso, feira e exposição com limite de ocupação de 30% da ocupação total;
Art. 5º - Fica autorizado o funcionamento do comércio, com limite de ocupação
de 30% da ocupação total, inclusive com a prova de roupa, acessórios, bijuterias, calçados e
produtos de beleza e cosméticos, estando permitida a prova de vestimentas e acessórios em
geral., devendo seguir as medidas sanitárias em vigência:
I – Não é permitida a entrada de acompanhante nos provadores;
II – Utilização de provadores alternados;
III – Higienização dos produtos após a prova ou devolução do cliente ou
assegurar o período mínimo de aeração de no mínimo 48h;
Art. 6º - Ficam liberadas para o funcionamento os salões de beleza e estética,
devendo ser observado o cumprimento das disposições da Diretriz Sanitária da Portaria nº 223
de abril de 2020 da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina e da Instrução
Normativa nº 004/DVIS/2013, com limite de ocupação de 30% da ocupação total;
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Art. 7º - Ficam as academias de ginástica, musculação, crossfit, funcionais,
estúdios de danças (dança individual), escolas de natação, tênis, práticas integrativas, pilates,
deverão atuar com no máximo 30% de sua capacidade total e determina-se o cumprimento das
Diretrizes Sanitárias Municipais e Estaduais.
Art. 8º - Ficam liberados para o funcionamento os estabelecimentos que
comercializam gêneros alimentícios (mercados, mercearias e supermercados, açougues,
verdureiros e afins), determinando-se o cumprimento das Diretrizes Sanitárias a seguir:
I - Recomenda-se que crianças menores de 12 anos, bem como pessoas acima
de 60 anos e portadores de comorbidades não frequentem tais locais;
II - Controle de acesso, obedecendo a capacidade de 30% da capacidade total;
III - Fica obrigatório o controle de clientes sob a responsabilidade dos
funcionários em higienizar os clientes por meio do dispensador de álcool 70% na entrada do
estabelecimento;
IV - Fica obrigatório a higienização com álcool 70% ou substancias sanitizantes
de efeitos similar, nas superfícies, máquinas de cartão, canetas, carrinhos, cestas, bancadas, a
cada uso;
V - Separar e identificar carrinhos e cestas higienizadas das não higienizadas;
VI - Fica sob responsabilidade dos proprietários e colaboradores dos
estabelecimentos as orientações e cumprimento das medidas de higiene e proteção;
VII - Fica obrigatório o cumprimento das medidas de higiene e proteção por
todos os clientes durante toda a permanência no estabelecimento;
VIII - Identificação para distanciamento em todos os locais de fila e atendimento.
Art. 9º - Ficam liberadas as entregas delivery e os colaboradores deverão
cumprir as Diretrizes Sanitárias;
Art. 10 - Ficam liberadas as atividades do comércio, bancário (bancos e
lotéricas), e determina-se o cumprimento das Diretrizes Sanitárias a seguir:
I - O uso de máscaras é obrigatório para clientes e trabalhadores em todas as
áreas;
II - O uso de álcool gel para limpeza das mãos é obrigatório aos clientes ao
entrar e sair do estabelecimento;
III - Deve ser garantido o distanciamento de 1,5 m (um metro e cinquenta
centímetros) entre as pessoas nos estabelecimentos;
IV - Controle de acesso, obedecendo a capacidade de 30% da capacidade total;
Art. 11 - Ficam liberadas as atividades da indústria e determina-se o
cumprimento das Diretrizes Sanitárias a seguir:
I - Adotar medidas internas, especialmente às relacionadas à saúde no trabalho,
necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho;
II - Utilizar de veículos de fretamento para transporte de trabalhadores, limitando
a 70% (setenta por cento) da capacidade de lotação de cada veículo, obedecendo todas as
medidas sanitárias;
Art. 12 - Cursos Livres continuam liberados, determina-se o cumprimento das
Diretrizes Sanitárias Municipais e Estaduais.
Art. 13 - Ficam liberadas a realização de cultos religiosos e determina-se o
cumprimento das Diretrizes Sanitárias a seguir:
I - A lotação máxima autorizada será de 30% da capacidade do local;
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II - Todos os fiéis e colaboradores deverão usar máscaras de tecido não tecido
(TNT) ou tecido de algodão durante todo o período em que estiverem no interior do templo
religioso ou da igreja, independentemente de estarem em contato direto com o público;
III - Os lugares de assento deverão ser disponibilizados de forma alternada entre
as fileiras de bancos, devendo estar bloqueados de forma física aqueles que não puderem ser
ocupados;
IV - Deverá ser disponibilizado álcool 70% para uso das pessoas que vierem a
ser atendidas, disponibilizando através de dispensadores localizados na porta de acesso, na
secretaria, nos locais aonde possam ser realizadas as gravações para transmissão de missas
ou cultos religiosos e recepção;
V - Ficam as igrejas e os templos religiosos autorizados a realizar a gravação e
transmissão de missas ou cultos no interior dos templos religiosos ou igrejas, sendo mantida a
distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas. Durante a
gravação e/ou transmissão, deverá ser interrompido o atendimento individual, de forma a não
promover o ingresso de pessoas no templo ou igreja durante este período;
Art. 14 - Libera-se o transporte coletivo urbano municipal, limitando a 70%
(setenta por cento) da capacidade de lotação de cada veículo, bem como transporte por táxis,
consoante Portaria da SES, n.º 658, de 28 de agosto de 2020.
Art. 15 - As operadoras de transporte intermunicipal, urbano ou rodoviário, estão
autorizadas a retomarem as atividades, desde que atendam às regras estabelecidas na
Portaria n.º 583/2020 SIE/SES de 24 de agosto de 2020.
Art. 16 – Libera-se as modalidades sem contato direto, como atletismo,
canoagem, ciclismo, golfe, ginástica, xadrez, truco, canastra,poker, bocha, bolão,
automobilismo, motociclismo, tiro esportivo, tiro com arco, halterofilismo, skate, escalada
esportiva, triatlhon, hipismo, remo, vela, tênis de mesa, tênis, natação, squash, padle,
patinação, devendo seguir as orientações e diretrizes sanitárias estaduais e municipais,
conforme Portaria 703, de 14 de setembro de 2020 da SES.
Art. 17 - Determina-se que os velórios realizados em âmbito municipal tenham
duração máxima de 5 (cinco) horas nos casos que não são suspeitos de COVID19 e sejam
realizados entre as 07 horas até as 18:00 horas limitando a entrada ao local.
I - As celebrações de despedidas também deverão ser limitadas à presença de
somente 10 (dez) pessoas, utilizando obrigatoriamente a máscara e aos sepultamentos, estes
deverão ocorrer até as 18:00 horas, sendo que nos casos a liberação do corpo seja liberado
após as 18:00 horas, esta deverá permanecer na funerária até o horário que é permitido a
realização do velório. E nos casos confirmados de COVID19 não existirá o velório. Em todos os
casos, deverão ser obedecidas as normas da Vigilância Sanitária Estadual (Nota Técnica
Conjunta nº. 025/2020 –DIVS).
Art. 18 - É obrigatório em todo o território do Município de Rio Negrinho, o uso
de máscaras pelos cidadãos em todos os ambientes públicos (vias públicas) ou privado, exceto
domiciliar.
Art. 19 - Recomenda-se o isolamento domiciliar a toda pessoa com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos visando restringir a circulação e evitar a disseminação do
vírus SARS-CoV-2 entre a população idosa considerando que são os mais vulneráveis.
Parágrafo único: Excetua-se a circulação para desempenho das atividades laborativas,
comparecimento a atendimento de saúde e aquisição de produtos alimentícios e de saúde.
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Art. 20 - Determina-se o isolamento dos pacientes confirmados ou suspeita de

Parágrafo único. Para contenção da transmissibilidade do COVID-19, deverá ser
adotada como, medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar conforme determinação da
vigilância epidemiológica com reavaliação médica com ou sem exame de acompanhamento
(teste rápido 07 dias), da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no
mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos sob pena do artigo 268 do Código Penal:
“Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de
doença contagiosa”.
Art. 21 – Recomenda-se a não realização de festas particulares em residências.
Art. 22 - As reuniões presenciais deverão respeitar as diretrizes sanitárias,
recomendam-se as reuniões on-line, não podendo em caso de reunião pessoal a lotação
exceder o limite de 30% da capacidade total do ambiente.
Art. 23 – Restringe-se a concentração e permanência de pessoas em espaços
públicos de uso coletivo como parques e praças.
Art. 24 – Fica autorizado, nos termos da Portaria SES, 705, de 15 de setembro
de 2020 e Decreto nº 1.027, de 18 de dezembro de 2020, o funcionamento de parques
aquáticos de acordo com a Avaliação de Risco Potencial para COVID-19 da Região de Saúde
da qual o Município está inserido.
Art. 25 - Ficam autorizados o funcionamento de 30% da ocupação as aulas
práticas de cursos técnicos, atividades de ensino presencial em estabelecimentos acadêmicos
públicos ou privados nas modalidades de ensino superior e pós graduação, bem como aulas
teóricas nas dependências do DETRAN e centro de formação de condutores, condicionado ao
cumprimento de Portarias da SES que regulamentam protocolos sanitários específicos, de
acordo com Portaria SES 658 de 28 de agosto de 2020. As portarias específicas são: para
aulas de cursos técnicos (Portaria nº 448 de 29 de junho de 2020), cursos livres (Portaria nº
352 de 25 de maio de 2020 e nº 357 de 26 de maio de 2020), ensino superior presencial
(Portaria 447 de 29 de junho de 2020), estágios curriculares e aulas em laboratórios (Decreto
630 de 01 de junho de 2020).
Art. 26 - Ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades das redes pública
e privada de ensino, municipal, estadual e federal, relacionadas a educação infantil, ensino
fundamental, nível médio e educação de jovens e adultos (EJA), sem prejuízo do cumprimento
do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente de acordo com a
Portaria Conjunta SED/SES 612 de 19 de agosto de 2020.
Parágrafo único. É facultado aos estabelecimentos de ensino desenvolver
atividades de reforço pedagógico individualizado, desde que tenham o Planos de Contingência
homologados, conforme determina a Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750 de 25 de
setembro de 2020.
Art. 27 - Fica autorizado eventos e competições esportivas organizadas pela
iniciativa privada, por meio de entidades de administração esportiva ou pelo FESPORTE,
devendo ser observada a suspensão do acesso ao público as competições públicas ou
privadas.
Art. 28 - Conforme Decreto Estadual nº 1027 de 18 de dezembro de 2020 ficam
proibidas as realizações de:
__________________________________________________________________________________________________
AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE Nº 200, CENTRO – FONE/FAX: (47) 36463600 – CNPJ: 83.102.756/0001-79
E-mail: administrativo@rionegrinho.sc.gov.br
www.rionegrinho.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 14.223 - DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

6

I - Atividades esportivas de caráter recreativo que exponham os esportistas a
contato físico ou distanciamento mínimo de 1,5m;
II – Eventos em casas noturnas.
Art. 29 - O Município deverá exercer as atividades de fiscalização e de poder de
polícia, necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto, devendo aplicar as
penalidades sanitárias previstas na lei estadual, na legislação municipal específica, sem
prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.
Art. 30 - A fiscalização do presente Decreto será promovida pelo Poder Público
Municipal, através de seus servidores especialmente designados para tal finalidade conforme
Decreto Municipal 13.917/2020, com regulamentação complementar da Lei 724 de 1994 e Lei
ordinária 6.220/ 1983, podendo ainda, valer-se do auxílio dos órgãos de segurança pública
estadual.
§ 1º – Os servidores designados para fiscalização ao presente Decreto estarão
sujeitos a regime de revezamento e flexibilização de horários através de escala específica para
esta finalidade estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde, visando possibilitar a
fiscalização em horários distintos ao do funcionamento das repartições públicas;
§ 2º – Todos os fiscais da vigilância sanitária municipal entrarão na escala de
sobreaviso da fiscalização de Covid-19, independentemente da carga horária de seu concurso
e da especificidade de seu cargo.
Art. 31 - A atuação e procedimentos administrativos de Fiscalização Municipal
se pautará, concomitantemente ao presente Decreto, na Lei 724 de 1994 (procedimental normas de saúde em vigilância sanitária) e Lei 6.320/ 1983 (procedimental e de penalidade –
normas gerais de saúde), sem olvidar a Legislação Federal, diante dos estabelecimentos que
não cumprirem com as disposições de posturas sanitárias de combate à propagação do
coronavírus previstas nos atos normativos municipais e estaduais:
I – Emissão do Termo de Orientação - Advertência;
II – Multa de 140 a 280 UFRM, a depender do grau do ato, devendo ser levado
em consideração a capacidade econômica do infrator, caso não atendidas as orientações pelo
proprietário do estabelecimento;
III – Interdição do local pelo prazo de 10 (dez) dias, em caso de reincidência da
conduta;
IV – Cassação do Alvará de Licença, Localização e Funcionamento enquanto
vigorar os efeitos deste Decreto.
§ 1º - Caso o infrator já tenha sido orientado em outras oportunidades, em
relação as normas de enfretamento ao coronavírus, na forma do inciso primeiro deste artigo e
porventura vir cometer nova infração será multado, nos termos do inciso segundo deste artigo.
§ 2º - O estabelecimento autuado poderá apresentar defesa no prazo de 15 dias,
junto ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho.
§ 3º - Em caso de aplicação de penalidade a Fiscalização Municipal expedirá
relatório circunstanciado, procedendo seu encaminhamento à Promotoria de Justiça para
verificação da hipótese de incidência de crime.
Art. 32 - Todo cidadão tem o dever de cumprir e fiscalizar as restrições e
condições do presente Decreto, conscientizando-se da necessidade da higienização
necessária, do distanciamento social, da utilização das máscaras de proteção, além de outras
medidas que forem necessárias para a contenção/erradicação do novo coronavírus, podendo
fazer denúncia diretamente à ouvidoria por meio do endereço eletrônico
vigilancia@rionegrinho.sc.gov.br ou pelo telefone (47)3646-4126.
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Art. 33 - Permanecem vigentes todas as demais determinações já expedidas
pelos Poder Executivo Municipal e pelo Estado de Santa Catarina, desde que não 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. 34 - Este Decreto entra em vigor na data de amanhã, 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
Rio Negrinho, 05 de janeiro de 2020.

CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal

MARISTELA BRINIAK
Secretária de Administração
e Recursos Humanos
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