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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 que a região do planalto norte esta em
nível potencial moderado; considerando que foi declarado estado de calamidade
pública em todo o território catarinense, para fins de enfrentamento da pandemia
de COVID-19, até 31 de março de 2022 nos termos do Decreto Estadual nº 1578
de 24 de novembro de 2021; considerando que a Organização Mundial emitiu
alerta epidemiológico frente à identificação e risco de disseminação global da
variante denominada Ômicron do Coronavírus; considerando que já foi confirmada
a circulação da variante Ômicron na República Federativa do Brasil; considerando
que o Estado de Santa Catarina, através da Diretoria da Vigilância Epidemiológica
(DIVE/SC) emitiu nota de alerta solicitando a intensificação das medidas de
proteção contra a COVID; considerando a proibição, pelo Governo Estadual, de
eventos ao ar livre sem controle do público para conter a Covid:
DE C R E T A
Art. 1º Ficam estabelecidas, em todo o território municipal, as
seguintes medidas de enfrentamento da COVID-19:
I – Não é permitida a realização de shows, festivais, apresentações
musicais e demais eventos públicos de grande porte ao ar livre que provoquem
aglomeração ou que tenham estimativa de participação de mais de 500 pessoas e
não apresentem condições de implantar pontos de controle de acesso ao público
para cumprimento do protocolo “Evento Seguro”, na forma da Portaria SES nº 1305
de 30 de novembro de 2021.
II - Fica autorizado, em todo território municipal, o funcionamento
integral dos estabelecimentos que promovam eventos corporativos, feiras de
negócios, eventos sociais, shows e entretenimento, inclusive esportivos, com a
exigência do cumprimento da Portaria SES nº 1063 de 24 de setembro de 2021 e
Portaria SES nº 1305 de 30 de novembro de 2021.
III - Ficam proibidas apresentações artísticas no palco cultural do
evento Natal Encantado de Rio Negrinho, ante a impossibilidade de implantar
pontos de controle de acesso para cumprimento do protocolo “Evento Seguro” na
forma da Portaria SES nº 1305 de 30 de novembro de 2021.
Art. 2º Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de máscara de
proteção individual em todo o território municipal, em espaços públicos e privados
fechados, incluindo no transporte público coletivo, e em espaços abertos onde não
seja possível manter o distanciamento, com exceção dos espaços domiciliares.
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I - Fica dispensado o uso de máscara em espaços públicos e privados
abertos (com ventilação natural), em que seja possível manter o regramento de
distanciamento social.
Art. 3º Revoga-se as disposições em contrário, em especial os artigos
2º e 3º do Decreto 14551 de 25 de novembro de 2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 03 de dezembro de 2021, com
prazo de vigência limitado a 31 de dezembro de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Rio Negrinho, 02 de dezembro 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.
Cirlene Lang - Diretora do Departamento Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
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