
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

D E C R E T O                        Nº                 15.082/2021         
Regulamenta  o  Funcionamento  de  Estabelecimentos  Não
Essenciais Para o Enfrentamento da Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional Decorrente da Infecção
Humana de Coronavírus e dá outras providências.

O  PREFEITO  DE  JARAGUÁ  DO SUL,  no  uso  das  atribuições
legais  que  lhe  são conferidas  pelos  incisos  XI  e  XII,  do  artigo  71,  da  Lei  Orgânica  do
Município; e

CONSIDERANDO Nota de Alerta Nº 10/2021, de 13 de junho de
2021 - Diretoria de Vigilância Estadual, da Secretaria de Estado da Saúde, que alerta sobre
aumento do número de casos no Estado;

CONSIDERANDO Classificação de Risco do Governo do Estado
de Santa Catarina, conforme Portaria SES Nº 592, de 17 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO o  Decreto  do  Governo  do  Estado  de  Santa
Catarina Nº 1.306, de 31 de maio de 2021, que alterou o Decreto Estadual Nº 1.276, de 17
de maio de 2021;

CONSIDERANDO o cenário local da saúde em face à pandemia
do Coronavírus;

CONSIDERANDO correspondências dos hospitais  privados São
José, de Nº 134/ADM/2021, de 18 de maio de 2021, e Jaraguá, de Nº 118/2021, de 19 de
maio de 2021, recebidas pelo Comitê Extraordinário COVID-19 de Jaraguá do Sul, quais os
entes comunicam expressivo aumento na procura por atendimentos;

CONSIDERANDO que  os  dois  hospitais  privados  de  caráter
filantrópico,  contratualizados  com  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  apresentam,  neste
momento, intensa ocupação de pacientes acometidos pela Síndrome Respiratória Aguda
Grave, em decorrência da COVID-19, e, historicamente, esta época do ano possui média de
procura acentuada;

CONSIDERANDO os  apontamentos  dos  hospitais,  que  relatam
dificuldades  no  acesso  à  aquisição  dos  insumos  e  medicamentos,  quais  apresentam,
inclusive, falta no mercado, além da escassez de profissionais habilitados disponíveis;

CONSIDERANDO que  as  instituições  hospitalares  visam  o
atendimento aos pacientes em amplitude regional;

D E C R E T A :
Art.1º Fica vedada a abertura (funcionamento e utilização), entre

17 de junho de 2021 e 30 de junho de 2021, de parques públicos e privados, incluindo-se
áreas de lazer  públicas  (campos de futebol,  academias ao ar  livre,  calistenia,  slackline,
parquinhos  infantis  públicos,  quadras  de  vôlei,  futevôlei,  futebol,  handebol,  basquete  e
semelhantes), conforme segue:
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I - Via Verde;

II - Parque da Inovação;

III - Pico Malwee;

IV - Parque Malwee;

V - Morro Boa Vista;

VI - Arthur Müller;

VII - Arena Jaraguá.

§1º Fica expressamente vedada a prática de esportes coletivos de
qualquer natureza em espaços públicos.

§2º Fica vedada a realização de competições esportivas coletivas
amadoras (torneios e campeonatos).

§3º Não se aplicam a este artigo os parquinhos infantis anexos às
casas de festas, recreações sociais e privadas.

§4º Fica vedada a permanência em espaços públicos coletivos de
qualquer natureza, permitida a prática esportiva individual, com uso de máscara.

Art.2º  Fica  vedado  o  funcionamento  de  todas  as  quadras
particulares e públicas de esportes coletivos amadores (futebol, vôlei, futevôlei, handebol,
basquete e semelhantes) aos finais de semana (sábado e domingo).

Art.3º Fica limitado, durante o período de 17 de junho de 2021 a
30 de junho de 2021, o horário de funcionamento de estabelecimentos não essenciais entre
6h00min e 22h00min.

§1º Fica permitida a retirada de produtos em balcão e delivery até
às 24h00min.

§2º  Recomenda-se  aos  estabelecimentos  a  realização  de
medição de temperatura, uso de métodos assépticos no ingresso às suas dependências e a
manutenção dos locais arejados e com ventilação natural.

§3º Recomenda-se o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros
entre mesas, banquetas e cadeiras entre não conviventes e disponibilização de álcool gel
70% (setenta por cento) em cada uma das mesas e nos balcões a cada 02 (dois) metros.

§4º Fica vedada apresentação de música ao vivo e apresentações
artísticas, fica vedado, ainda, qualquer meio eletrônico sonoro que dificulte a conversação.
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Art.4º O descumprimento do regramento disposto neste Decreto
configura infração sanitária grave, nos termos da Lei Complementar Municipal Nº 97/2010,
de 19/04/2010, sendo a fiscalização executada em conformidade com as seguintes etapas:

I  -  primeira  constatação:  em  casos  de  descumprimento  das
normativas  aplicáveis  à  atividade  específica,  a  equipe  aplicará  a  medida  cautelar  de
interdição  do  estabelecimento  por  72  (setenta  e  duas)  horas,  sem  prejuízo  da  regular
apuração da infração por meio de processo administrativo sanitário;

II  -  segunda  constatação:  em  casos  de  reincidência  no
descumprimento  das  normativas  aplicáveis  à  atividade  específica,  a  equipe  aplicará  a
medida cautelar de interdição do estabelecimento por 07 (sete) dias, sem prejuízo da regular
apuração da infração por meio de processo administrativo sanitário; e 

III  -  terceira  constatação:  se verificada a segunda reincidência,
consecutiva ou não, no descumprimento das normativas aplicáveis à atividade específica, a
equipe procederá à interdição do estabelecimento até o término da situação de emergência
declarada pelo Decreto Municipal Nº 13.723/2020, de 18/03/2020, sem prejuízo da regular
apuração da infração por meio de processo administrativo sanitário.

Art.5º  O  descumprimento  do  isolamento  ou  da  quarentena
decorrente da contaminação pela COVID-19 pode configurar, em tese, perigo de contágio de
moléstia grave (artigo 131, do Código Penal), perigo para a vida ou saúde de outrem (artigo
132, do Código Penal),  crime de infração de medida sanitária preventiva (artigo 268, do
Código Penal), entre outros, a ser apurado pela autoridade competente. 

Art.6º Este Decreto entra em vigor na sua publicação, com efeitos
a partir de 17/06/2021.

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2021. 

ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito
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