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Decreto Municipal nº 025/2021, 

Prorroga prazo do Decreto Municipal 022/2021 de 17 de 

fevereiro de 2021, que: “Adota medidas preventivas e 

restritivas no âmbito do município de Guarujá do Sul - SC 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19)” e, estabelece novas 

medidas.  

CONSIDERANDO o estado de emergência em saúde pública de importância 

internacional declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência da 

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID19); 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020 que 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (COVID19); 

CONSIDERANDO o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que determina a 

competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde, bem como 

o artigo 30, inciso I, da Constituição, que dispõe que é de competência dos Municípios 

legislar sobre assuntos de interesse local; 

CONSIDERANDO os Decretos emitidos pelo Estado de Santa Catarina 

declarando estado de calamidade pública em todo o território catarinense, estabelecendo 

medidas de combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e atribuiu às autoridades 

sanitárias municipais a competência para estabelecer medidas específicas que suspendam 

ou restrinjam as atividades a fim de conter a contaminação e a propagação do coronavírus 

em seus territórios; 

CONSIDERANDO a Portaria Estadual nº 464 de 03 de julho de 2020 que 

instituiu o programa de descentralização e regionalização das ações de combate ao COVID-

19 prevendo que os municípios de uma mesma Região de Saúde possam tomar decisões 

no sentido de restringir atividades sociais e econômicas embasados em critérios e dados 

epidemiológicos locais pertinentes a curva de contaminação e disseminação do novo 

Coronavírus – COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1.027 de 18 de dezembro de 2020 que 

institui regras para organização das medidas para o enfrentamento da pandemia COVID-19 

no Estado de Santa Catarina; 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, o crescente número de 

pessoas contaminadas, a falta de vagas de leitos de UTI nos hospitais da região do extremo 

oeste e oeste catarinense e, decisão conjunta dos municípios que integram a AMEOSC 

tomada em assembleia extraordinária realizada na data de 16 de fevereiro de 2021; E,  
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CONSIDERANDO O Art. 3º do DECRETO Nº 1.168, DE 24 DE FEVEREIRO DE 

2021 Estabelece, em caráter extraordinário, medidas de enfrentamento da COVID-19 em 

todo o território catarinense e estabelece outras providências. É que; 

Claudio Junior Weschenfelder, Prefeito Municipal de Guarujá do Sul - SC, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica 

Municipal, 

DECRETA: 

Art. 1º Prorroga até as 06h00 da data de 15 de março de 2021, as suspensões e 

medidas constantes no Decreto nº 022/2021 de 17/02/2021. 

Art. 2º As atividades de Supermercados, Mercados, atacados e congêneres bem 

como as agências bancárias, correspondentes bancários, casas lotéricas, e cooperativas de 

créditos   nos horários estabelecidos para o seu funcionamento, será permitido a entrada 

somente de um membro de cada família por vez.  

Art. 3º Toda e qualquer atividade desenvolvida no âmbito do Município de 

Guarujá do Sul, deverá ter o controle e monitoramento da entrada de pessoas, sempre 

respeitando o distanciamento social por meio de demarcações de 1,5m (um metro e meio), 

por pessoa, inibir aglomerações, exigir o uso obrigatório da máscara, disponibilizar álcool 

em gel, e todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos protocolos vigentes. 

Parágrafo único. Todas as restrições, suspensões e medidas editadas no 

Decreto nº 022/2021, e no caput dos Artigos 2º e 3º deste Decreto, quando não obedecidas, 

ficarão sob pena de responsabilização do proprietário/e ou representante legal do 

estabelecimento. 

Art. 4º das 23h00 de 26 de fevereiro de 2021 às 06h00 de 1º de março de 2021 

e das 23h00 de 5 de março de 2021 às 06h00 de 8 de março de 2021, no âmbito do 

território deste município, prevalece todas as medidas de enfrentamento da COVID-19, 

editadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina, Sr. Carlos Moises da Silva, e 

relacionadas no caput do Art.  2º  em seus Incisos e Parágrafos, do Decreto n º 1.172, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em  
26 de fevereiro 2021. 
69º ano da Fundação e 59º ano da Instalação. 
 
Certifique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
 
    Claudio Junior Weschenfelder 
                   Prefeito Municipal 
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