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Decreto nº 066/2021  

Atualiza medidas de enfrentamento da COVID-19 e 

estabelece outras providências.  

  

CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, e diante da análise diária dos 
números relacionados ao grau de transmissibilidade do Novo Coronavírus,  
  
CONSIDERANDO que medidas e restrições são necessárias a fim de conter a 
contaminação e a propagação da COVID-19 em todo o território deste município,   
  
CONSIDERANDO os recentes regramentos previstos em dispositivos do Governo 
do Estado de Santa Catarina;  
  
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 26 de Abril de 

2021 a  30 de abril de 2021, que para continuidade das medidas de enfrentamento 

da COVID-19, seguir-se-ão as restrições e regramentos contidos nos dispositivos 

dos atos oficiais do Governo do Estado de Santa Catarina vigentes, em especial  o 

DECRETO Nº 1.255, DE 23 DE ABRIL DE 2021 Altera o art. 11 do Decreto nº 562, 

de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, 

nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de 

enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências, e o art. 1º do Decreto 

nº 1.218, de 2021, que dispõe sobre a continuidade de medidas de enfrentamento 

da COVID-19, e estabelece outras providências.  

Art. 2º   Este decreto entra em vigor na data de usa publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em   

26 de abril 2021 - 69º ano da Fundação e 59º ano da Instalação   

  

Claudio Junior Weschenfelder  
Prefeito Municipal  
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