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Decreto nº 067/2021  

Adota novas medidas para   continuidade as 

ações necessárias de enfrentamento da 

pandemia SARSCOV-2 (COVID-19) - e 

estabelece outras providências.  

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 Adota novas medidas de enfrentamento em decorrência da infecção 

humana por SARSCOV-2 (COVID-19), sendo que:  

I – de 01 de Maio de 2021 a 30 de junho de 2021, o contido n o caput do Art. 1º 

do DECRETO Nº 1.267, que Altera a redação dada ao art. 8º do Decreto nº 562, 

de 17 de abril de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 8º 

Fica suspenso, em todo o território catarinense, sob regime de quarentena, nos 

termos do inciso II do art. 2º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

até 30 de junho de 2021, o acesso de público a competições esportivas públicas 

ou privadas.  

II  -  de 1º de Maio a 17 de Maio de 2021 seguir-se-ão as restrições e 

regramentos contidos nos dispositivos dos atos oficiais do Governo do Estado de 

Santa Catarina vigentes, em especial Decreto 1.267 de 30 de abril em seu Artigo 

2º que acrescenta   ao  Decreto nº 1.218, de 19 de março de 2021, o art. 1º-A, e 

todos os protocolos e normas sanitárias. 

   

Art. 2 º A partir de 03 de maio de 2021, autoriza a retornar às escolas (aula 

presencial), além dos já autorizados nos decretos 043/2021, 49/2021, 053/2021 

e 056/2021, os alunos da   Educação Infantil/Creche com ocupação máxima das 

salas na proporção de até 50%, dividindo as turmas para frequência diária entre 

os períodos matutino e vespertino.  

Parágrafo único. Na rede municipal de ensino somente retornarão à aula 

presencial os alunos cujos pais assinarem a autorização, cabendo-lhes a opção 

de permanecer cem por cento on-line/remoto.   

 

Art. 3º   Este decreto entra em vigor na data de usa publicação.  

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

   
Claudio Junior Weschenfelder  

Prefeito Municipal  
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