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DECRETO N° 042/2021.   

 

REGULAMENTA AS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

LEVISAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo inciso VII da Lei Orgânica Municipal, conforme Lei 

Complementar 23/2015 e considerando que a matriz de risco aponta, por longo 

período, informações que classificam a região do Extremo Oeste de Santa Catarina 

como “de risco grave”, exigindo maior rigor no cumprimento das medidas restritivas 

relacionadas ao isolamento social e de busca ativa de casos suspeitos e 

rastreamento de contatos, objetivando conter a proliferação da infecção ocasionada 

pela COVID-19,  

 

 D E C R E T A:  

 

 Art. 1º Este Decreto regulamenta as infrações administrativas consideradas lesivas 

ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COVID-19 no 

âmbito municipal, definindo condutas consideradas como infrações sanitárias.  

Art. 2º  São consideradas infrações sanitárias administrativas lesivas ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública para as quais ficam estabelecidas 

penalidades:  

I - Descumprir obrigação de uso de máscara de proteção para cobertura da boca e 

nariz, quando a pessoa esteja fora de sua residência, em espaços públicos ou 

privados de uso coletivo.   

Pena - Multa de R$ 100,00 (cem reais).  
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II - participar de atividades ou reuniões que geram aglomeração de pessoas fora do 

limite previsto em ato normativo estadual ou municipal:  

Pena - Multa de R$ 200,00 (duzentos reais).  

III – descumprir, por estabelecimentos ou organizadores de eventos, atos normativos 

estaduais ou municipais que proíbem aglomeração ou disciplinam restrições de 

horário e lotação:  

Pena - Multa de: R$ 500,00 (quinhentos reais).  

IV - promover eventos de massa, permiti-los ou, quando permitido deixar de realizar 

seu controle:  

Pena - Multa de: R$ 1.000,00 (mil reais).  

V – promover festas, confraternizações e/ou encontros clandestinos:  

Pena - Multa de: R$ 1.000,00 (mil reais).  

VI – participar de festas, confraternizações e/ou encontros clandestinos:  

Pena - Multa de: R$ 500,00 (quinhentos reais).  

VII - descumprir normas administrativas municipais editadas para reduzir a 

transmissão e infecção pela Covid-19 relativas:  

a) à proibição, suspensão ou restrição ao exercício de atividades; 

b) à proibição, suspensão ou restrição a reuniões, inclusive em espaços públicos de 

uso comum, quando houver determinação da autoridade competente; 

c) à proibição ou restrição de horário e/ou modalidade de atendimento;  

d) ao controle de lotação de pessoas;  

e) ao distanciamento mínimo entre as pessoas. 

Pena - Multa de: R$ 300,00 (trezentos reais).  

Parágrafo único. A multa será aplicada em cada uma das ocorrências 

mencionadas nas alíneas deste inciso.  

VIII - descumprir termo de isolamento domiciliar determinado por profissional de 

saúde, sem prévia justificativa avaliada por autoridade sanitária competente:  
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Pena - Multa de: R$1.000,00 (mil reais).  

IX - obstruir ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades administrativas no 

exercício de suas funções:  

Pena - Multa de: R$ 500,00 (quinhentos reais).  

Art. 3º. Em caso de reincidência das infrações puníveis com multa, a penalidade 

será aplicada em dobro, bem como será cumulativa com a Cassação do Alvará de 

Localização e Funcionamento do Estabelecimento, nos casos em que couber.  

§ 1º A obrigação de uso de máscaras de proteção facial será dispensada no caso de 

crianças com menos de três anos de idade, bem como no caso de pessoas com 

transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências 

sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso 

adequado, conforme declaração médica que poderá ser obtida e apresentada por 

meio digital.  

§ 2º As infrações administrativas previstas neste artigo abrangem locais públicos ou 

privados de uso coletivo e/ou particular e a própria residência e/ ou imóvel  no caso 

de festas clandestinas, encontros/reuniões.  

Art. 4º. São autoridades competentes, de forma comum, para lavrar o auto de 

infração e instaurar processo administrativo os servidores dos órgãos públicos 

municipais dotados de poder de polícia administrativa, com atribuições para as 

atividades de fiscalização, aí incluídos expressamente os fiscais de vigilância 

sanitária, fiscais de tributos.  

§ 1º Os órgãos municipais poderão, conforme a necessidade, solicitar a cooperação 

da Polícia Militar, por meio de Ação Integrada de Fiscalização Urbana, bem como da 

Polícia Civil.  

§ 2º As infrações administrativas serão apuradas, processadas e decididas em 

processo administrativo próprio, no âmbito do órgão ou entidade instaurador, 

assegurado o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. 

 Art. 5º. As penalidades serão imputadas a quem causou a infração, para ela 

concorreu ou dela se beneficiou direta ou indiretamente.  
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 Parágrafo único. Considera-se causa a ação ou omissão, voluntária ou não, sem a 

qual a infração não teria ocorrido.  

Art. 6º. As infrações administrativas serão punidas nos termos deste Decreto sem 

prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa decorrente de outras Leis, 

mediante envio de imediata comunicação ao Ministério Público da Comarca.  

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus 

efeitos 48h após.  

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.  

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em,  
18 de março de 2021  
69º ano da Fundação e 59º ano da Instalação  
   
  
 
 

Claudio Junior Weschenfelder  
Prefeito Municipal  

  
- Certifico que o presente Decreto Administrativo foi publicado e registrado nesta 
Secretaria em data supra. 

 
 
 
 

Julio Cesar Della Flora 
Secretário de Adminsitração 
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