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DECRETO N. 145, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
COVID-|9, em ômbito municipal, em conformidade
com os critérios de funcionamento estabelecidos
pela Secretaria de Estado de Saúde - SC, de acordo
com a Ávaliação do Risco Potencíal Regional das
regiões de satide e dá outras providências.

Considerando a poÍaria SES n" 244 de 12/0412020 que autonza em o território
catarine nse, a abertura e a realização de atividades ex
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da atribuição que lhe confere o arr. 65 da Lei Orgânica do Município;

considerando o Decreto Estadual no 562 de 17 de abril de 2020 e srras alterações, que
declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense;

considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância
intemacional pela orgarização Mundial de saúde (oMS) em i0 de;aneiro oe àozo, e*
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-l9»

considerando o disposto na Portaria federal n" lgg/GMMS, de 3 de fevereiro de 2020,
q,e declara Emergência em saúde pública de Importância Nacional (EspI$, 

"-decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID_I9);

considerando o disposto no art. 8o da Lei federal no g.0g0, de 19 de setembm de 1990,
que determina a forma regionalizada e hierarquizada das ações e serviços de saúde;

considerando o disposto no Decreto federal no 10.292, de 20 de março de 2020, que
regulamenta a Lei n" 13.979 de 6 de fevereiro de 2020,para deÍinir os s"*iços prtúiôos
e as atividades essenciais;

considerando que o momento atual demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde públic4 a fim de
evitar a disseminação da covlD-Ig no Estado de santa catarin4 àe acordo com o
Decreto no 562, de 2020, e suas atualizações;

considerando o disposto na Portaria no 464, de 3 de julho de 2020, que instituiu o
Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de combate ào à covlD-
19;

considerando a Portaria SES.n" 272 de 27 t04/2020 que autoriza as operações das
atividades industriais no território catarinense.
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Estado de Santa Catarina (disponível em:
saudeô, classificando os seguintes níveis:
-Risco potencial gravíssimo;
- Risco potencial grave:
- Risco potencial alto;
- Risco potencial moderado.
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considerando a Portaria sES n' 713 de 19t0912020 que autoriza o retomo das
atividades dos estabelecimentgs que oferecem serviços relaõionados à pnítica regular de
exercícios fisicos como Academias de Giftístic4 Musculação, croisfit, runiionais,
Estudios, Danças, Escolas de Natação, Hidroginrístic4 Hidroterapi4 Academias dé
Lutas e iíreas afins.

considerando as Portarias sES n" 254 de 20104/2020 e rf 736, de 23t09t2020 qte
estabelecem as normativas de funcionamento de igrejas, templos religiosos e afins.

considerando a Portaria sES No 664 de 03109/2020 que define critérios para a
retomada do futebol recreativo.

considerando a portaria sES n" 703 de 1410912020 que dispõe sobre a definição de
critérios para a retomada dos eventos e competiçõés 

"rpó.tiras 
organizados pela

iniciativa privada e pela Fundação Catarinense de esporte 6ÉSfORtE1.-

considerando a Portaria sES n' 710 de 18109t2020 que autoriza a retomad& de forma
gradual e monitorad4 dos eventos sociais, no Estado de Santa Catarina.

considerando a Portaria conjunta sES/sED no 77g de o6fiot2o2o e a portaria
Conjunta SES/SED N" 792 de t3lt0/2020.

considerando a portaria sES n' 59212020, de l7l0g/2020, alterada pela portaria sES
n'658, de 28/08/2020.

considerando a importância e a necessidade da retomada gradativa das atividades
sociais e econômicas, respeitada a situação epidemiológióa local, associada ao
cumprimento das exigências para prevenção e mitigação da àisseminaçao da covlD-
l9;
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albergues e afins; Restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e afins; e Comércio de rua em
geral, bem como as st'as alterações.

considerando a Portaria SES n" 743 de 24109t2020 que altera as portarias sES no 244,
189,257 e 180 de 2020, que dispõem sobre o firncionamento das atividades comerciais
no Estado.

Considerando a Avaliação do Risco Potencial para o COVIDIS, q visa orientar a
Regronalização e Descentralização das ações relacionadas à da pandemia no



SFôt.I€L lfriporanga

Centio AdminisÍrativo Anlônio Carlos Konder Reis I Centro
884OO-0OO ltuporanga - Santa Catarina - Telefone 47 4533-1ã1
www.ifu poranga.sc.gw.br I ituporangagituporanga.sc.gov.br

Estado de Santa Catarina
PREFETruRA DO MUN|CíHO DE MJPORANC1A

Govemo de

considerando a Portaria sES N" 59212020 que estabelece critérios de funcionamento
*_Tyi9{"-r de interesse regionar e local, bóm como Í,, medidas a" 

""t"ntu-".rio 
JucovlD-lg, de acordo com os níveis de risco da Avaliação do ni..o eot"o"iai"giãoa

das regiões de saúde.

Art. l' Ficam estabelecirras as medidas enfrentamento da covlD-r9, emâmbito municipal, de acordo com os critérios de funcionamento 
"rtuur".iaor'o*portarias específicas da secretaria de Estado de saúde - sc, d" .*àr*--;-À;;;"ç;

e classificação do Risco potencial da Região do Alto Vale do Itajaí.

. Parágrafo único. Serão adotadas em âmbito municipal todas as medidas
delerminadas pelo Govemo do Estado. de_Santa Catarina por meio di portarias, d;;i;
leis e outros atos administrativos publicados em meio oficial.

Art. 2' os velórios d-everâo observar o período de duração miáxima de 6(seis) horas, devendo ser restrito a familiares e proibindo-se a permanência de mais del0 (dez) pessoas simultaneamente.
Panígrafo ffi"9: 9. velórios de pacientes confirmados ou suspeitos para

COVID- I 9 permanecem proibidos.

Art. 3. euanto as atividades referentes aos serviços públicos:

I - O atendimento presencial ao público nos serviços públicos não
essenciais, deve acontecer de forma reduzida e otedecendo x nonnas 

^sanitarus 
ae

higienização, distanciamento e o uso obrigatório de mascaras.

II - Os agentes públicos com 60 (sessenta) anos ou mais, as gestantes, osque coabitem com idosos ou portadores de doenças respiratórias 
".ani"*, 

ilÃ.pãil;
diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema i-*"rãgi*lãã""ãi
prioritariamente exercer suas atividades de formà remota.

§ l" A fim de evitar aglomeração nos espaços públicos e como forma de
adotar o distanciamento necessário à prevenção ao contrigio àa coVIDIg p.d;á;;
adotados mecanismos de flexibilizaçãõ de esôalas de reve-zamento por tumos alterados,a ampliação do horário de expediente administrativo e a adoção d" *gil; ;irb,
presencial e remoto, devendo obedecer ao disposto na portaria ú*i.iput i;lsôi, Ji
18 de setembro de 2020.

RESOLVE:

§ 2" Na impossibilidade de aplicação do trabalho remoto por razões de
ordem técnica ou relativas à natureza do serviço em cada caso concreto, redistribuir-se-
ão os servido res para outtos setores, conforme Decreto Municipal no 50, de 17 de abril
de 2020. Caso o remanejamento não ocon-4 seú concedido ao o afastamento
de suas atividades, obed o ao disposto na Portaria Munici
setembro de 2020.
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,T'997, de 18 de
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Art. 4' Ficam s'spensos os pÍitzos dos processos administrativos e de
sindicânci4 previstos na Lei Complementar n. 020/200g.

Art 5. O uso de miiscaras pelos cidadãos em ambientes públicos ou
privados é OBRIGATÓRIO, na forma do Décreto M'nicipal n" 45/2o20 e" d;.p"tt;
a esta norma podeú implicar ao infrator as penalidades prévistas em lei.

Art. 6o As medidas saniuárias a serem observadas na execução das
atividades autorizadas a funcionar são as pubricadas no site oficial do G";;; do
Estado de Santa Catarina.

Art 7o A fiscalização dos estabelecimentos fica a cargo das equipes de
Vigilância sanitríria Municipal, com apoios des equipes de segurançaltbli"u 

"oriro*r"legislação estadual.

Art. 8. Este Decreto entra em vigor em na data de sua publicação,
r.lvoggdo o Decreto Municipal no l4l, de 20 de óutubro de 2020, bem como tod;;
disposições em contriirio, e teÉ vigência limitada ao disposto no aÍ. l" do Decreto
Estadual no 562, de 17 de abril de 2010.

Itu SC, 29 de outubro de 2020.

CISCO DE FRÂGAS
Prefeito Municipal

FO

DE FARIAS
da Saúde

AD HO
Procurador Município
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