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GESTIO   E   .¢10

priRETON00577202i.
De 27 de julho de 2021.

DISPOE          DE          NO RMAS          PARA
ENFRENTAMENT0    A    COVID-19     NO
AMBITO DO MUNIcipI0 DE PALMITOS
E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

DAIR     JOCELY     ENGE,      Prefeito      de
Palmitos,  Estado  de  Santa  Catarina,  no  uso
dc   suas   atribui¢6es   legais   e   que   lhe   sao
conferidas por Lei.

D E C R E T A:

AI.t.1°. No pcriodo de 27 de julho de 2021  ate 02 de agosto de 2021, inclusive, as atividades
comerciais no Mui`,icipio de PalmittJs, no periodo das 20 horas ate as 06 horas do dia seguinte
ficam  restri`tas   so   t`Lir,cionamento  de   farmacias,   com6rcio   de  combustiveis  (conveniencia
somente ate as 20:00 horas), restaurantes e academias, conforme abaixo:

§  1°.  Os restaurantcs poderao pania.necer abertc`s ate as 22 horas, Ilo entanto. sua capacidade
devera  ser  restrita  a  50%  (cinquenta  por  cento)  da  area  intema,  nao  podendo  acomodar
clientes sobre as cal?adas e na area externa, ainda que cobeita.

§ 2°. A partir das 22 horas, fica autorizado o atendimento sob a fonna de de/;.ver}J.

§ 3°. As academias deverao manter sua capacidade limitada a 50% (cinquenta por cento), com
funcionamento autorizado ate as 22 horas.

§  4°.  Os  mercados  e  as  padarias  deverao  autorizar o  ingresso  em  seu  interior  de  apenas  urn
integrante de cada fanilia, por vez.

§  5°.  No  final  de  semana  as  restrie6es  deste  artigo  terao  inicio  as   18  horas.  salvo  para  o
funcionamento  de  farmacias  e  comercio  de  combustiveis  (conveniencia  ate  as  18  horas),  de
forma iiiinterrupta e de restaurantes e academias que poderao funcionar ate as 22 horas.

Art.  20.  No  peric`do dc  27  de julho de 2021  ate  02 de agosto de  2021,  inclusive,  os eventos
sociais e esporte recreativo I-icam proibidos.

Art.  3°.  Ficam  suspensas  todas  `i>  atividades  que  acarretem  aglomera¢ao,  considerando-se
coni.o  tal,  qualquer  atividrde  q-uc  importe  em  nao  observancia  do  distanciamento  de   I,5
metros de uma pessoa para a outra.

Art.   40.
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Art.  50. No  periodo  colripreendido  entre 22  horas e 6 horas do dia seguinte, a circulaeao em
vias pdblicas do municipio ficara restrita a:

I - Atividades de dc/i.very; e.

11 - Atividades de Seguranca Pdblica, de Satde, Social e Funerais.

Paragrafo  tJnico.  A  partir das  20  horas,  em  dias  uleis  e,  a partir  das  18  horas,  aos  flnais  de
semana,   nao   podera  haver  permanencia  e   aglomerapao   em  vias   publicas   (ruas,   prapas,
passeios, canteiros, estacionamentos, entre outros).

Art.  6°.  Fica  proibido  o  consumo  de  bebidas  alco6licas  em  areas  pdblicas  (ruas,  praeas,
passeios, canteiros, estacionamentos, en_tre outros).

Art.  7°.  Fica  determinado  que  as  Agentes  Comunitalias  de  Satdc  da  respectiva  area  de
atendimento   de`Jerao,   diariamente,   verificar   o   cumprimento   das   medidas   de   isolamento
determinadas  pela  Secretaria  de  SatLde,  a  todos  os  Municipes  positivados com  COVID-19  e
isolados por determina€ao m6dica.

§    1°.    Devera   ser   emitido   relat6rio   didrio   de   visitas   e   em   caso   de   constatagao   do
descumprimento   do   isolamento,   deverao   as   Agentes   Comunitarias   de   Sadde   comunicar
imediatamente   a   Policia   Militar   e   encaminhar   o   relatdrio   para   a   Vigilancia   Sanitdria
Municipal.

§   2°.   Caso   nao   seja   possivel   o   atendimento   imediato   pela   Polfcia   Militar,   a   Agente
Comunitdria de Saride devera efetuar Registro de Boletim de Ocorrencia sobre os fatos.

Art.  80.  0  descunprimento  do  disposto  neste  Decreto  sujeitara  tanto  o  estabelecimento
quanto a pessoa autuada, cc)nforme o caso,  as penas previstas na Lei  Municipal n°.  2.491. de
25  de  outubro  de  1999,  sendo  considerada  infragao  de  natureza  sanitaria,  sem  prejuizo  da
comunica?ao da infrapao do disposto mos artigos 268 e 330 do Decreto-Lei Federal n°. 2.848,
de 07 de dezembro de  1940 -C6digo Penal Brasileiro.

Art.  90.  Para fins  de  gradacao  da penalidade  de multa,  a infrapao  ao contido  neste  Decreto
caracteriza  infrapao  grave,  mos termos  do  inciso  11  e  §1°,  do  artigo  89  da  Lei  Municipal  n°.
2.491,   de  27  de   outubro   de   1999,   cujos  valores  das  multas.   expressos  em  reais,   serao
indexados com base no Decreto Municipal n°. 007/2001, de 25 de janeiro de 2001, cujo valor
minimo e mdximo consistirao em:

I -Minimo de R$ 351,35 (Trezentos e cinquenta e urn reais com trinta e cinco centavos);
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§   1°.   A  fiscalizacao  do  contido  neste  Decreto  ficara  a  cargo  das  equipes  de  Vigilincia
Sanitaria,  Vigilincia  Epidemiol6gica  e  das  equipes  de  Segurant:a  Pdblica  (Policia  Militar,
Policia Civil e Bombeiros Militar, confonne Portaria SES n° 266/2020).

§  2°.  0  procedimento administrativo  deverd  seguir o contido  na Lei  Municipal  n°.  2.491,  de
27 de outubro de  1999.

§  3°.  Cabera aos Fiscais Municipais a gradaeao da penalidade a ser aplicada, mas em caso de
reincidencia necessariamente sera fixada multa no limite mckimo deste decreto.

Art.  loo.  Os  casos  omissos  e  as  situag6es  especiais  serao  analisados  pelo  Comite  de  Crise

para   Supervisao   e   Monitoramento   dos   lmpactos   da  COVID-19,   instituido   pelo   Decreto
Municipal n°. 20/2021, de 09 de mareo de 2021.

Art.  11.  As  restric6es  impostas pelo  Estado  de  Santa Catarina com  maior  rigor deverao  ser
observadas pelos municipes.

Art.   12.  As  despesas  decorrentes  da  aplicapao  do  presente  Decreto  correrao  a  conta  do
orgamento municipal vigente.
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