
 
 

 

DECRETO Nº 125/2020 

De 23 de julho de 2020 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA REDUÇÃO 

DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO E 

CONTÁGIO DA COVID-19 NO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE 

CHAPECÓ, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

LEONIR ANTÔNIO HENTGES, 

Prefeito do Município de Águas de 

Chapecó, Estado de Santa Catarina, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal e, 

 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março 

do corrente ano, atribuiu à epidemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19) 

o status de pandemia; 

 

CONSIDERANDO os casos já confirmados de infecção pelo novo CORONAVÍRUS 

(COVID-19) no Município de Águas de Chapecó/SC; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 6.259/1975, segundo a qual a 

autoridade sanitária é obrigada a adotar, prontamente, as medidas indicadas para o 

controle de doença transmissível, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e 

ambientes (art. 12), bem como que, em tais situações, as pessoas físicas e as entidades 

públicas ou privadas ficam sujeitas ao controle determinado pela autoridade sanitária 

(art. 13); 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (com público superior a 

cem pessoas); 

 



 
 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de 

afastamento social precoce para contenção da disseminação da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 9º do Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, 

do Governo do Estado de Santa Catarina, que atribuiu aos Municípios a competência 

para deliberar a respeito do funcionamento de atividades públicas ou privadas em seus 

territórios, de acordo com as informações técnicas emanadas pelas autoridades 

sanitárias federal, estadual e municipal; 

 

CONSIDERANDO que o § 3º do artigo 8º do Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, 

do Governo do Estado de Santa Catarina, prevê que, “após as datas previstas nos incisos 

I a IV do caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo, as autoridades sanitárias municipais 

poderão estabelecer medidas específicas que suspendam ou restrinjam as atividades, a 

fim de conter a contaminação e a propagação do coronavírus em seus territórios”, 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As atividades desempenhadas por bares, restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres serão condicionadas à observância de horário de 

funcionamento até às 22h, com limite de 60min para retirada de clientes que 

permanecerem no recinto. 

 

Parágrafo único. As restrições e obrigações estabelecidas no caput deste artigo não se 

aplicam aos serviços de tele entrega ou retirada no estabelecimento. 

 

Art. 2º Fica determinado, o fechamento de praças, parques e espaços públicos de 

convivência, visando evitar a aglomeração. 

 

Art. 3º A fiscalização para cumprimento da norma expedida por este Decreto ficará a 

cargo das equipes de Vigilância Sanitária e Epidemiológica e da Segurança Pública. 

 

Art. 4º A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator ao crime de 

desobediência, previsto no art. 268 do Código Penal. 

 



 
 

 

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário, com prazo de vigência de 14 (quatorze) dias, podendo ser 

prorrogado ou suspenso conforme a situação de emergência de saúde pública. 

 

Gabinete do prefeito do Município de 

Águas de Chapecó/SC, em 23 de julho de 2020. 

 

 

 

 

LEONIR ANTÔNIO HENTGES 

  Prefeito Municipal  

Registre e Publique-se 

 

 


