DECRETO NO 129812021,

=ReguIamenta o Funcionamento de Estabe看ecimentos
Comerciais, Eventos, Confo「me Classificaeao de Risco

do Governo do Estado de Santa Catarina.

,

O PREFEITO DO MUNICipIO DE SAO JOÅo DO ITAPERIU‑SC, nO uSO
das atribui96es legais que lhe confere a Lei Org訓ica MuniciPa上

CONSIDERANDO Classifica9aO de Risco do Govemo do Estado de Santa
Catarina, COnforme Poha「ia SES NO 592, de 17 de agosto de 2020;

DECRETA:

Art.lO Diante do agravamento das quest6es 「elacionadas a sa的e p心blica,

fica iimitado du「ante o pe「iodo de 12 de mar9O de 2021 a 22 de mar9O de2021, O horario
de funcionamento de lanchonetes, reStau「anteS, PiZZarias, bares, SOrveterias, tabaca「ias,

academias, Shopping centers, lo」aS de depahamento

gale「ias, COmerCio de rua, CentrOS

de forma9急O de condutores, bem como toda atividade come「ciaI nao essencial

tais como

esc「it6rios, barbearias, Sa16es de beleza e est6tica, Clinicas em gera上entre outras, das

6hOOmin as 19hOOmin, reSPeitando as =mita96es de funcionamento previstas pelo Gove「no

do Estado, em eSPeCiai nos Decretos Estaduais NO l.17212021' de 26 de feverejro de 2021
e Dec「eto Estadual NO l.200/2021, de lO de ma「90 de 2021.

§lOA Iota9aO maXima dos estabeIecimentos desc「itos no caput deste a面go

6 Iimitada a 25% (Vinte e cinco po「 cento) de sua capacidade maxima・

§2O Diante da necessidade de nao agrava「 a iota9aO dos hospitais, OS
estabeiecimentos elencados no caput deste artigo ficam proibidos de rea=za「em a venda

de bebida alco61ica das 18hOOmin at全as 6hOOmin do dia seguinte.

§3O Os estabeiec面entos citados no caput deste a面go, que COmerCia=zem
p「odutos de carater essencial, autOPe9aS e demais previstos no Dec「eto Estaduai nO

562/2020), POderao reaIizar teie‑entrega (SOmente de=very) sendo permitida a retirada no
balcao, ate aS 24h.
§4O Recomenda‑Se aOS eStabeiecimentos descritos no caput seja reaIizada
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§5O Missas, Cu‑tos e celebra96es religiosas poderao ocorre「 no hor鉦o

estabelecido no caput deste a鴫o (ent「e 6hOOmin as 19hOOmin), COm lota9aO maXima de
25% (Vinte e cinco po「 cento) da ocupa9負O das salas e dos espa9OS disponiveis,
「espeitando o distanciamento soc‑aI de, nO minimo, 1

5 metro (um metro e meio).

A「t. 20 Fica limitado durante o periodo de 12 de mar9O de 2021 a 22 de
mar9O de 2021, O hora「io de funcionamento de supermercados, Padarias, Verdureiras

a「mazens, a9OugueS, merCearias e cong台neres

das O6hOOmin as 22hOOmin

ficam

proibidos de realizarem a venda de bebida alcodica das 18hOOmin as 6hOOmin do dia
seguinte, reSPeitando as limita96es de funcionamento p「evistas pelo Governo do Estado

em especia‑ o Decreto Estadual NO l.172/2021

de 26 de fevereiro de 2021.

§1O A Iota9aO maXima dos estabelecimentos desc「itos no caput deste artigo

e limitada a 25% (Vinte e cinco po「 cento) de sua capacidade maxima

devendo ocor「e「 O

atendimento individua=zado.
§2O Recomenda‑Se aOS eStabeiecimentos descritos no caput seja realizada

a medi9aO de temperatu「a e uso de metodos assepticos no ingresso as suas depend台ncias.

Art, 3O Fica iimitado durante o periodo de 12 de mar9O de 2021 a 22 de
mar9O de 2021, O ho「鉦o de funcionamento das Iojas de conveniencia anexas a postos de

combustiveis, da 6hOOmin as 18hOOmin

devendo estas ap6s esse hor緬o

dispon剛zar

somente o autoatendimento, Sem COnSumO nO Iocal.

Paragrafo dnico. Diante da necessidade de nao agravar a lota9aO dos
hospitais, OS eStabelecimentos e‑encados no caput deste a鴫o ficam p「Oibidos de

rea=zarem a venda de bebida alco61ica das 18hOOminお6hOOmin do dia seguinte・
Art. 4O Fica limitada a p「esen9a em Ve16「ios e sepuItamentos aos fam帥a「es,

permanecendo as disposi96es constantes do Decreto Municipal nO 1282I2020

de 17 de

mar9O de 2020'
Art.50 Fica limitado o t「ansporte pdb"co coletivo u「bano municipal em 50%
(Cinquenta po「 cento) da capacidade total (nominaI) dos veiculos
Estadual NO l.172/2021, de 26 defeve「eiro de 2021.

COnforme Decreto

Art. 6O Fica vedado o funcionamento de circos, ParqueS tem急ticos,

cinemas, muSeuS, teatrOS, b剛otecas, CaSaS nOturnaS, boates, CaSaS de shows・ quadras
de futeboi rec「eativo, atividades fisicas coletivas recreativas

tais como‥

basquete)

handeboi, V6Ie申utas, CO「「idas e pedaIadas em g「upo, e COngenereS.

Art, 7O Fica vedada a realiza9aO de congressos, Seminarios

Paiestras

confer台ncias, aSSembleias, eVentOS SOCiais, lei16es, fei「as e exposi96es de forma

Art. 8O Fica vedada a execueao de mdsica ao vivo, aPreSenta96es
esportivas, Cu旧ais} bem como execu9aO de musica por meio eIetr6nico que dificulte a

conve「sa9急O em eSPa9OS Pu帥cos e pr'Vados.
Art,9O Fica vedada abo「dagem e/ou interven9aO COm PeSSOaS
qualquer meio (Panf‑etagem, PeSquisas

aP「eSenta96es a面sticas

p脚cos (ruas, aVenidas, Pra9aS, ja「dins, etC.)

POr

etC.)一em log「adouros

eSPa90S de uso comum do povo.

Art,10 Fica vedado o acesso a espa9OS Pd帥cos de uso coletivo, ParqueS)

pra9aS e areaS de laze「 p踊cas e privadas) COm eXCe9aO Para a P「atica de esporfes
individuais com uso obrigat6「io de mascara・

Art。 11 Fica vedado o acesso de h6spedes e pdblico em geral as areas

compa剛adas de hoteis, POuSadas, albergues, Clubes sociais, eSPO面uo e cong合neres,

como: SPa, Piscinas, SaIa de reuni6es, Sala de JOgOS e demais espa9OS de uso co!etivo
PreSenteS nO COmPlexo hoteIeiro

Art. 12 Ficam vedados eventos, Shows, aPreSenta96es musicais, teat「ais e
promo96es atrav全s de autom6veis Drive‑thru (drive‑th「ough), D「ive‑in, em qualque「

esp6cie.
A「t, 13 Art. 13 Ficam vedadas competi96es e tomeios espo面vos de
qualque「 natureza・

Art. 14自Cam Vedadas reuni6es pa面culares presenciais) reCOmendando‑
se que reuni6es laborais, religiosas, SOCiais e cong台neres ocor「am de forma v血ual, bem

como ado9aO do teletrabaIho, naquelas atividades em que tal medida for possive上

Art, 15

regu‑ares de ensino

Est負o autorizadas as atividades p「esenciais nas institui96es

de todos os n{veis e graus, bem como em estabelecimentos educativos

de apoIO Pedag6gico ou de cuidados a c「ian9aS巾Ciuidas as creches

Pre‑eSCOias e cursos

livres, que POSSuam Plano de Contingencia Esco看ar para a COVID19 (PianCon‑Edu/COVID‑
19) homoIogado, Seguindo rigorosamente todos os cuidados e reg「amentos sanitarios

estabelecidos e desde que a capacidade operativa das salas e dos espa9OS disponiveis
「espeitem o distanciamento social de, nO m仙mo, 1,5 metro (um metro e meio).

§1O ApIicam‑Se OS regramentOS descritos no caput deste a面go aos cursos

t色cnicos e tecn61ogos, bem como para a educa鉾O de aduitos e cong台ne「es'

§20 Para todos os cas?S deste a噂o

CaSO O n。cleo fam掴ar, Ou Seja)

aqueles que habitam a mesma resid台ncla) Se」a COmPOStO POr PeSSOaS do grupo de 「isco,

recomenda‑Se que OPtem Pelo ensino remoto.

A「t, 16

Fica autorizado o funcionamento ininterrupto de atividades

fa「mac合uticas.
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Art, 17 O descumprimento do 「egramento djsposto neste Dec「eto configura
inf「a9aO San‑taria grave, Sendo a fiscaliza9aO eXeCutada em conformidade com as seguintes

etapas:
l‑ Primei「a constata9aO‥ em CaSOS de descumprimento das normativas

aplicaveis a atividade especifica) a equ‑Pe aPiicara a medida cauteIar de interdi9aO do
estabelecimento por 72 (Setenta e duas) horas, Sem Prejuizo da regular apura9aO da

infra9aO POr meio de processo administrativo sanitario;
!l‑ Segunda constata9aO‥ em CaSOS de reincidencia no descumpr‑mentO das
no「mativas ap=caveis a atividade especifica) a equipe apiicara a medida cauteIar de

interdi9aO do estabeiecimento por 7 (Sete) dias, Sem P「ejuizo da regular apura9aO da
inf「a9aO POr meio de processo administrativo sanit釦o; e

旧‑ Te「ceira constata9aO‥ Se Verificada a segunda reincid台ncia, COnSeCutiva

ou n着o, nO descumprimento das normativas ap=caveis a atividade especifica, a equlPe

procedera a interdi9aO do estabelecimento ate o termino da situa9aO de emergencIa
decla「ada peIo Decreto MunicipaI nO 13.72312020, Sem Prejuizo da reguiar apura9aO da
infra9急O POr meio de processo administ「ativo sanitario.

Art, 18 O descumprimento do isolamento ou da quarentena decor「ente da
contamina9aO Pelo Covid‑19 pode configurar, em teSe, Perigo de cont各gio de mo16stica

grave (a巾. 131, do C6digo Penal), Pe「igo para a vida ou saude de outrem (arf. 132 do
C6digo Penal), C「ime de infra9急O de medida sanita「ia preventiva (arfigo 268 do C6digo
Penal), entre Out「OS, a Se「 aPurado pela autoridade competente.

Art,19 Este Dec「eto entra em vIgOr na Sua Pub=ca9aO, reVOgando o Decreto

Municipal NO 1295, deO8de mar9Ode2021.
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