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Decreto nº 037/2021 

 

Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da 

COVID-19 e estabelece outras providências. 

 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1.200 de 10 de março de 2021 que 

“Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da COVID-19 e estabelece outras 

providências.”, e,  

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 , 

CONSIDERANDO a situação do município de Guarujá do Sul – SC em 

relação ao alto grau de contágio e transmissibilidade do Novo CoronaVírus junto à 

comunidade local e, 

CONSIDERANDO medidas e restrições necessárias a fim de conter a 

contaminação e a propagação da COVID-19 em todo o território deste município, é 

que:  

 O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições privativas que lhe conferem o inciso VII do Artigo 63 e Artigo 129 da Lei 

Orgânica Municipal,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas, em todo o território Guarujaense, de 15 de março de 2021 

a 21 de Março de 2021, exceto quando houver medida mais restritiva estabelecida para 

este período, as seguintes ações de enfrentamento da COVID-19:  

I – Suspensão das aulas presenciais nas unidades de ensino municipal e estadual, 

relacionadas à educação infantil (Creche e Pré escola), Ensino Fundamental (séries 

iniciais e finais), Ensino Médio, Educação de Jovens Adultos (EJA), Educação Especial, 

sem prejuízo das aulas na modalidade à distância/remota. 

II – proibição de fornecimento de bebidas alcoólicas com consumo no próprio 

estabelecimento entre 21h00 e 6h00; 

III – proibição da realização de eventos sociais e de qualquer natureza; 

IV – proibição de festas e demais confraternizações, sejam públicas ou privadas; 
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V – suspensão de atividades esportivas em modalidades coletivas de caráter 

recreativo; 

VI – proibição de utilização de parques, praças, e demais espaços públicos, bem como 

de balneários, campings, área s de lazer de associações e entidades afins. 

VII – proibição da realização de velórios com duração superior a seis horas, 

VIII – para o transporte coletivo urbano municipal, transporte coletivo intermunicipal 

e transporte coletivo interestadual, limite de ocupação de 50% (cinquenta por cento) 

por veículo, em todos os níveis de risco;  

IX– proibição de atendimento ao público de qualquer estabelecimento, entre 22h 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) postos de combustíveis, vedada, em qualquer caso, a aglomeração de pessoas nos 

espaços de circulação e nas suas dependências;  

f) hotéis e similares;  

X – permissão das seguintes atividades, com limite de ocupação de 25% (vinte e cinco 

por cento) e funcionamento somente entre 6h00 e 22h00:  

a) igrejas e templos religiosos;  

b) congressos, palestras e seminários e reuniões de trabalho;  

c) feiras, leilões, exposições e inaugurações; e  

d) bares, clubes recreativos, associações e similares, com suspensão das atividades 

esportivas como carteados, dominós, bocha, bolão, Bocha – 48, sinuca e similares. 

(Observando o disposto no Inciso II deste Decreto). 

XI – permissão das seguintes atividades, com limite do horário de funcionamento entre 

6h00 e 22h00, com limite de ocupação de 50% (cinquenta por cento):  

a) academias e centros de treinamento; 

b) restaurantes, cafeterias, pizzarias, sorveterias, casas de chás, casas de sucos, 

lanchonetes, confeitarias, padarias e afins e limitado o ingresso de novos clientes até 

21h00, com encerramento das atividades às 22h00; 

XII – funcionamento de agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e 

cooperativas de crédito, mercados, supermercados, atacados e similares, somente com 

atendimento individual, controle de entrada e monitoramento do distanciamento de 

1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, limitado à uma pessoa por família; 
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Art. 2° 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. 

 

 Art. 3° Prevalecem as normas deste  Decreto quando em conflito com normas 

estaduais e municipais anteriores e atualmente vigentes, respeitadas aquelas de caráter 

suplementar.  

 

Art.4º Além das medidas e restrições deste Decreto, a partir das 23h00 de 12 de marco 

de 2021 às 06h00 de 15 de março de 2021 no âmbito do território deste município, 

prevalece todas as medidas de suspensão dos serviços e atividades mencionados no 

artigo 1º do Decreto nº 1.200 do Governo do Estado de Santa Catarina, datado em 10 

de março de 2021. 

 

Art. 5º Caberá à Vigilância Sanitária Municipal, compartilhada com a Vigilância 

Sanitária Regional, a Defesa Civil Municipal, a Polícia Militar do Estado de Santa 

Catarina, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Civil, à Fiscalização das medidas 

constantes neste decreto e demais normas sanitárias vigentes, às quais terão autonomia 

para: orientar, autuar, multar, interditar e/ou adotar qualquer outra medida 

necessária, para garantia da saúde pública, na situações em que os estabelecimentos 

e/ou cidadãos estejam descumprindo as normas estabelecidas para enfrentamento da 

pandemia da Covid 19. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor em 12 de março de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC,  

Em 12 de Março de 2021 

69º ano da Fundação e 59º ano da Instalação 

 

 

 

Claudio Junior Weschenfelder 

Prefeito Municipal 
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