ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO Nº 14280 DE 12 DE MARÇO DE 2021.
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ESTABELECE, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, 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 o decreto 1.168 de 24 de fevereiro de 2021 prorrogou o estado de
calamidade pública em Santa Catarina até 30 de junho de 2021.
CONSIDERANDO que o decreto 1.172 de 26 de fevereiro de 2021 estabeleceu, de modo
extraordinário, novas medidas restritivas para enfrentamento da COVID-19.
CONSIDERANDO que o decreto 1.200 de 10 de março prorrogou o decreto 1.172 de 26 de
fevereiro de 2021 e estabeleceu novas medidas;
CONSIDERANDO a análise do risco de contaminações em determinados locais,
permanecendo a região atualmente no nível GRAVÍSSIMO, sendo a propagação do vírus
considerada elevada;
CONSIDERANDO as disposições da Resolução 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 suspensos, extraordinariamente, no território municipal, das
23h00 de 12 de março de 2021 às 6h00 de 15 de março de 2021, os serviços e atividades a
seguir discriminados:
I –comércio de rua, excetuado o comércio essencial;
II –shopping centers, centros comerciais e galerias;
III –academias e centros de treinamento;
IV –salões de beleza e barbearias;
V –óticas (óculos e lentes de grau), comércio de autopeças (pára-brisas,
baterias, lubrificantes, peças em geral e suprimentos) e lojas de materiais de construção,
ficando autorizado o funcionamento apenas em regime de plantão, com disponibilização de
meios de contato não presenciais, para atendimento de urgências e emergências;
VI –cinemas e teatros, ainda que na modalidade drive-in;
VII –casas noturnas;
VIII –bares, pubs;
IX –cafés, pizzarias, sorveterias, casas de chás, casas de sucos, lanchonetes e
restaurantes;
X –parques temáticos, parques aquáticos;
XI –circos e museus;
XII –feiras, leilões, exposições e inaugurações;
XIII –congressos, palestras e seminários;
XIV –utilização de piscinas de uso coletivo, clubes sociais e esportivos e quadras
esportivas;
XV –o atendimento presencial em agências bancárias, correspondentes
bancários, lotéricas e cooperativas de crédito;
XVI –eventos sociais, inclusive na modalidade drive-in, e reuniões de qualquer
natureza, de caráter público ou privado, incluídos excursões e cursos presenciais;
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XVII –serviços públicos considerados não essenciais, em âmbito municipal,
estadual ou federal, que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho
remoto;
XVIII –a utilização de salões de festas e demais espaços de uso coletivo em
condomínios e prédios privados;
XIX –o fornecimento de bebidas alcoólicas para consumo no próprio
estabelecimento, entre 21h00 e 6h00;
XX –a abertura para atendimento ao público de qualquer estabelecimento, entre
23h59 e 6h00, com exceção de:
a) farmácias, hospitais e clínicas médicas;
b) serviços funerários;
c) serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro;
d) assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
e) atendimento exclusivamente na modalidade de tele-entrega;
f) postos de combustíveis, vedada, em qualquer caso, a aglomeração de
pessoas nos espaços de circulação e nas suas dependências;
g) espaços dedicados à alimentação ou à hospedagem de transportadores de
cargas e de passageiros, situados em estradas e rodovias, na forma da portaria 116/2020 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
h) hotéis e similares.
§ 1º Além das atividades e dos serviços suspensos conforme o disposto neste
artigo, fica proibida a aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja interno ou externo,
em cumprimento às regras sanitárias emitidas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
§ 2º Em relação aos estabelecimentos mencionados no inciso IX do caput deste
artigo, fica autorizada a comercialização de alimentos e bebidas somente no sistema de teleentrega ou retirada no estabelecimento.
§ 3º Em relação às atividades mencionadas nos incisos XII e XII do caput deste
artigo, fica autorizada a realização na modalidade virtual com transmissão on-line.
§ 4º Todas as atividades mencionadas neste artigo deverão observar os
protocolos e regramentos sanitários específicos estabelecidos pela SES.
Art. 2º - Ficam estabelecidas, no território municipal, de 12 de março de 2021 a
19 de março de 2021, exceto quando houver medida mais restritiva, as seguintes ações de
enfrentamento da COVID-19:
I – Proibição de funcionamento de casas noturnas, shows e espetáculos.
II – Proibição de fornecimento de bebidas alcoólicas com consumo no próprio
estabelecimento entre 21h00 e 6h00;
III – proibição de atendimento ao público de qualquer estabelecimento, entre
23h59 e 6h00, com exceção de:
a) farmácias, hospitais e clínicas médicas;
b) serviços funerários;
c) serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro;
d) assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
e) estabelecimentos que realizem atendimento exclusivamente na modalidade
de tele-entrega;
f) postos de combustíveis, vedada, em qualquer caso, a aglomeração de
pessoas nos espaços de circulação e nas suas dependências;
g) espaços dedicados à alimentação e à hospedagem de transportadores de
cargas e de passageiros, situados em estradas e rodovias, na forma da portaria 116/2020 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
h) hotéis e similares;
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IV –permissão das seguintes atividades, com limite de ocupação de 25% (vinte e
cinco por cento):
a) parques;
b) cinemas e teatros;
c) circos e museus;
d) igrejas e templos religiosos;
V –permissão das seguintes atividades, com limite de ocupação de 25% (vinte e
cinco por cento) e funcionamento somente entre 6h00 e 23h59:
a) eventos sociais e de qualquer natureza, inclusive aqueles na modalidade
drive-in;
b) congressos, palestras e seminários;
c) feiras, leilões, exposições e inaugurações;
d) bares;
VI –permissão das seguintes atividades, com limite do horário de funcionamento
entre 6h00 e 23h59:
a) academias e centros de treinamento;
b) utilização de piscinas de uso coletivo;
c) shopping centers, centros comerciais e galerias;
d) restaurantes, cafeterias, pizzarias, sorveterias, casas de chás, casas de
sucos, lanchonetes, confeitarias, padarias e afins, limitado o ingresso de novos clientes até
23h00, com encerramento das atividades às 23h59;
VII –funcionamento de agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas
e cooperativas de crédito somente com atendimento individual, controle de entrada e
monitoramento do distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas;
VIII –utilização de parques, praças e demais espaços públicos somente sem
aglomeração.
Parágrafo único. Todas as atividades mencionadas neste artigo deverão
observar os protocolos e regramentos sanitários específicos estabelecidos pela SES.
Art. 3º – Fica autorizado para o transporte coletivo urbano municipal o limite de
ocupação de 50% (cinquenta por cento) por veículo.
Art. 4º – Ficam recepcionadas as normas vigentes e que venham a vigorar, no
período do art. 1º e art. 2º do presente decreto, emitidas pelo Governo Estadual em relação ao
enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Art. 5º - A fiscalização do presente Decreto será promovida pelo Poder Público,
competindo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e à Polícia Civil do Estado de Santa
Catarina a fiscalização das medidas estabelecidas, sem prejuízo da atuação dos fiscais da
Vigilância Sanitária, conforme Decreto Estadual nº 1.168 de 24 de fevereiro de 2021.
Art. 6º - Expirada a vigência deste Decreto, retornam os efeitos das normas
municipais anteriores.
Art. 7º - Permanecem vigentes todas as demais determinações já expedidas
pelos Poder Executivo Municipal no ano de 2021 e pelo Estado de Santa Catarina, desde que
não conflitantes com as determinações contidas neste Decreto.
Parágrafo único: Além das determinações acima mantêm-se todas as Diretrizes
Sanitárias, notas técnicas e portarias vigentes orientadas pelo Estado de Santa Catariana.
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Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de hoje, com prazo de vigência
limitado ao disposto no art. 1º do presente decreto e Decreto Estadual 1.200 de 10 de março de
2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 12 de março de 2021.
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos
RAFAEL SCHROEDER - Secretário de Saúde
Registrada e publicada a presente Lei no átrio desta Prefeitura Municipal,
Cirlene Lang - Diretora do Departamento Administrativo
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
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