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DECRETO N° 1402, DE 22 DE ABRIL
Adota todas as autorizações e estabelece medidas preventivas de
enfrentamento da epidemia do CORONAVIRUS (COVID-19) e dá
outras providências.

O PREFEITO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
tribuições legais, e de conformidade com o artigo 71, inciso VII, da Lei Orgânica
l\kunicipal;
ONSIDERANDO 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) declarou, em 11 de
março de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes
caracteriza pandemia;
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes graves,
levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua capacidade
de atendimento adequado;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que "dispõe
sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do corona vírus;

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde, que
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavfrus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria n° 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO, ainda, que a edição dos Decretos n. 507, de 16 de março de 2020 e n.
509, de 17 de março de 2020, que dispõem sobre as medidas de prevenção e combate
ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) nos órgãos e nas entidades da Administração
Pública estadual e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO, que no dia 17 de março de 2020, o Governador do Estado de Santa
Catarina promulgou o Decreto n. 515, por meio do qual declarou "situação de emergência
em todo o território catarinense", para os fins de prevenção e enfrentamento à COV4D-19,
em face do qual foi decretada a quarentena pelo período de 7 (sete) dias;
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CONSIDERANDO, que no dia 23 de março de 2020, o Governador do Estado de Santa
Catarina promulgou o Decreto n. 525, por meio do qual declarou novas medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do corona vírus;
CONSIDERANDO, que no dia 30 de março de 2020, o Governador do Estado de Santa
Catarina promulgou o Decreto n. 535, por meio do qual alterou o Decreto n° 525, de 2020,
para prorrogar pelo período de 7 (sete) dias, contados de 1 0 de abril de 2020 a medidas
de enfrentamento da epidemia do coronavírus (COVID-19), e estabeleceu outras
providências;
CONSIDERANDO, que no dia 07 de abril de 2020, o Governador do Estado de Santa
Catarina promulgou o Decreto n. 550, por meio do qual alterou o Decreto n° 525, de 2020,
para prorrogar pelo período de 5 (cinco) dias, contados de 8 de abril de 2020 a medidas
de enfrentamento da epidemia do coronavírus (COVID-19), e estabeleceu outras
providências;
CONSIDERANDO, que no dia 21 de abril de 2020, o Secretário de Estado de Saúde
editou as Portarias n 256, 257 e 258 autorizando a reabertura de diversas setores
estabelecendo medidas preventivas de enfrentamento da epidemia do coronavírus
(CO VI D-1 9), e estabeleceu outras providências.
DECRETA:

Art.1 0 . Ficam adotadas no Município de Barra Velha todas autorizações e providências
previstas nas Portarias da Secretaria de Estado de Saúde n 256, 257 e 258 de 21 de abril
de 2020.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barra Velha,

d abril de 2020.

VALTER M RINO ZIMMERMANN
Prfeito Municipal
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