ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.811, DE 01 DE MAIO DE 2020.

ESTABELECE
NOVAS
MEDIDAS
DE
ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO
DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, no uso de
suas atribuições, conferidas pelo art. 59, inciso III, da Lei Orgânica do Município de
Santo Amaro da Imperatriz,
CONSIDERANDO, que no dia 30 de abril de 2020, o Governador do Estado
de Santa Catarina promulgou o Decreto nº 587, alterando o Decreto nº 562,
estabelecendo novas medidas para o enfrentamento da epidemia do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de complementação das ações fixadas por
meio do Decreto Municipal nº 6.798, de 13 de abril de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º. A fim de dar integral cumprimento, no âmbito do Município Santo
Amaro da Imperatriz, as medidas fixadas no Decreto Estadual nº 562, de 17 de abril de
2020, alterado pelo Decreto nº 587, de 30 de abril de 2020, ficam:
I – SUSPENSAS, por tempo indeterminado:
a) a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal e
intermunicipal de passageiros;
b) a circulação e o ingresso no território do Município de veículos de
transporte interestadual e internacional de passageiros, público ou privado, bem como
os veículos de fretamento para transporte de pessoas;
c) as atividades em cinemas, teatros, casas noturnas, bem como a realização
de shows e espetáculos que acarretam reunião de público;
d) as aulas nas unidades das redes pública e privada de ensino, municipal,
estadual e federal, incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível médio,
Praça Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC
CEP 88.140-000
E-mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br

(48) 3245-4300

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

educação de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior, sem prejuízo do
cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente;
e) o calendário de eventos esportivos organizados no âmbito do Município,
bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa privada; e
II - PERMITIDA a continuidade dos serviços essenciais e não-essenciais
mencionados no Decreto Estadual nº 562/2020 e suas posteriores alterações, com as
devidas orientações e restrições estabelecidas no referido Decreto e pelas normas
estabelecidas pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.
Parágrafo único - Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste
Decreto ou em Portarias do Secretário de Estado da Saúde e da Secretária Municipal de
Saúde, as autoridades competentes devem apurar eventual prática de infrações
administrativas previstas na Lei federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, ou na Lei nº
6.320, de 1983, bem como do crime previsto no art. 268 do Código Penal.
Art. 2º. Ficam mantidas, até 15 de maio de 2020, as normas estabelecidas por
cada Secretaria para a retomada gradual dos serviços públicos prestados pelos órgãos
da Administração Municipal Pública Direta e Indireta.
Art. 3º. Permanecem suspensos, até 15 de maio de 2020, os prazos
administrativos referentes aos processos e outros atos como notificações, intimações e
defesa nos autos de infração, durante a vigência deste Decreto.
Parágrafo único – Excetua-se da suspensão do caput deste artigo os
Processos Licitatórios e os prazos de impugnação e recurso inerente a eles, que
correrão normalmente a partir da vigência deste Decreto.
Art. 4º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor no dia 04 de maio de 2020, revogadas as
disposições em contrário, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do
art. 1º e no art. 8º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Santo Amaro da Imperatriz - SC, 01 de maio de 2020.

EDÉSIO JUSTEN
Prefeito Municipal
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