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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 o decreto nº 1.168, de 24 de fevereiro 2021 do Estado de Santa Catarina
prorrogou o estado de calamidade pública em todo o território catarinense até 30 de junho de 2021
CONSIDERANDO que as avaliações de risco são medidas por regiões, estando o município
inserido no planalto norte catarinense;
CONSIDERANDO que há na região 1.535 (mil quinhentos e trinta e cinco) leitos de UTI adultos,
com 1.1012 (mil cento e doze) leitos ocupados;
CONSIDERANDO que a metodologia aplicada na matriz de risco considera exclusivamente a taxa
de ocupação de leitos exclusivos de UTI na região, estando, no momento, com 97,5% de sua
ocupação;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as normas sanitárias com o retorno gradativo e
controlado da vida social.
CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021 define
critérios para retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas esportivas;
CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021
estabelece medidas gerais de prevenção a disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO que a prática esportiva fortalece o sistema imunológico e previne o surgimento
de comorbidades que agravam a doença causada pela COVID-19;
CONSIDERANDO que a ausência de exercícios físicos tende a desajustar o balanço energético,
levando a perda de massa muscular e aumento a possibilidade de lesões quando do retorno de
atividades físicas;
CONSIDERANDO que as autorizações previstas neste Decreto poderão ser revisadas a qualquer
tempo diante da evolução da pandemia e seu impacto na rede de atenção à saúde.
DE C R E T A
Art. 1º - Ficam adotadas diversas medidas para combate e enfrentamento a
pandemia coronavírus no Município de Rio Negrinho, em especial para retomada da prática
esportiva.
Art. 2º - Ficam aplicadas ao presente decreto as definições de categorias
esportivas expostas no artigo 2º da Portaria Conjunta SES/FESPORTE n.441/2021, sendo:
I - Esporte de Rendimento - trata-se de prática desportiva nacional ou internacional
com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades de um país e deste com
outras nações, podendo ser realizada em nível de competição ou treinamento tanto em ambiente
fechado (indoor) ou aberto (outdoor);
II - Esporte de Participação e Lazer - trata-se de prática desportiva desenvolvida de
forma voluntária, contribuindo na promoção da saúde, na integração social dos praticantes,
podendo ser realizada em nível de competição ou prática tanto em ambiente fechado (indoor) ou
aberto (outdoor);
III - Esporte educacional - trata-se de prática desportiva realizada nos sistemas de
ensino e em formas assistemáticas de educação com a finalidade de alcançar o desenvolvimento
integral do indivíduo, podendo ser realizada em nível de competição ou treinamento tanto em
ambiente fechado (indoor) ou aberto (outdoor).
Art. 3º - Ficam permitidas as práticas de esportes de rendimento, de participação e
lazer e educacional, obedecendo os seguintes critérios:
I - Esporte de rendimento:
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a) competição - proibida a pratica, com exceção as modalidades de competição a
nível Internacional, Nacional e Estadual das Entidades de Administração do Desporto - EADs, que
fazem parte do Sistema Nacional do Desporto, quando autorizadas pela Fesporte;
b) treinamento - permitidas somente as modalidades do grupo I do art. 3º da
Portaria SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021, no formato outdoor, e treinamentos das
modalidades de competição a nível Internacional, Nacional e Estadual das EADs, que fazem parte
do Sistema Nacional do Desporto, para todos os grupos do art. 3º da Portaria SES/FESPORTE n.
441 de 27 de abril de 2021;
II - Esporte de participação e lazer:
a) competição - proibida as modalidades de todos os grupos do art. 3º da Portaria
SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021;
b) prática - permitidas as modalidades dos grupos I, II, III e IV do art. 3º da Portaria
SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021, na modalidade outdoor, e permitidas a
modalidades dos grupos I, II, III e IV do art. 3º da Portaria SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril
de 2021, na modalidade indoor, com limite de 25% da capacidade operativa do estabelecimento;
III - Esporte educacional:
a) competição - proibida as modalidades de todos os grupos do art. 3º da Portaria
SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021, exceto as realizadas ou autorizadas pela
Fesporte;
b) treinamento - permitidas as modalidades dos grupos I, II, III e IV do art. 3º da
Portaria SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021, na modalidade outdoor, ficando
permitidas as modalidades dos grupos I, II, III e IV do art. 3º da Portaria SES/FESPORTE n. 441
de 27 de abril de 2021, na modalidade indoor, com limite de 25% da capacidade operativa do
estabelecimento.
IV – Para execução dos esportes de rendimento, de participação, lazer e
educacional é obrigatório o cumprimento, pelos estabelecimentos, trabalhadores, atletas e
participantes, das medidas gerais determinadas no art. 6º da Portaria SES/FESPORTE n. 441 de
27 de abril de 2021.
V - Para execução dos esportes de rendimento, de participação, lazer e
educacional é obrigatório o cumprimento, pelos estabelecimentos, trabalhadores, atletas e
participantes, das medidas de prevenção a disseminação de COVID-19, determinadas no art. 7º
da Portaria SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021.
VI – Ficam adotados os critérios dos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria
SES/FESPORTE n. 441 de 27 de abril de 2021 como parâmetro de categorias esportivas, grupos
e ambientes destinados a pratica de esportes.
VII - Fica proibida a presença de público em todos os eventos e competições
esportivas;
Art. 4º - 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. 5º - 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.
Art. 6º - A atuação e procedimentos administrativos de Fiscalização Municipal se
pautará, concomitantemente ao presente Decreto, na Lei nº 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;
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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. 7º - 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.
Art. 8º - 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. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de amanhã, com prazo de vigência
limitado a vigência do decreto nº 1.168, de 24 de fevereiro 2021 e ao disposto no artigo 8º da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
Rio Negrinho, 28 de abril de 2021.

CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos
RAFAEL SCHROEDER - Secretário de Saúde
Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal.

