
 

  

 

 

DECRETO Nº 6186/2021 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

    THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, 

Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com o Inciso VII, do artigo 84, da Lei Orgânica Municipal, de 

05 de Abril de 1990, a Constituição Federal e a Constituição Estadual, e 

    CONSIDERANDO o estado de emergência em saúde pública 

de importância internacional declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID19); 

    CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 de 06 de 

fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID19); 

    CONSIDERANDO o artigo 23, inciso II, da Constituição 

Federal, que determina a competência concorrente da União, Estados e Municípios para 

cuidar da saúde, bem como o artigo 30, inciso I, da Constituição, que dispõe que é de 

competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local; 

    CONSIDERANDO os Decretos emitidos pelo Estado de Santa 

Catarina declarando estado de calamidade pública em todo o território catarinense, 

estabelecendo medidas de combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e atribuiu às 

autoridades sanitárias municipais a competência para estabelecer medidas específicas que 

suspendam ou restrinjam as atividades a fim de conter a contaminação e a propagação do 

coronavírus em seus territórios; 

    CONSIDERANDO a Portaria Estadual nº 464 de 03 de julho de 

2020 que instituiu o programa de descentralização e regionalização das ações de combate ao 

COVID-19 prevendo que os municípios de uma mesma Região de Saúde possam tomar 

decisões no sentido de restringir atividades sociais e econômicas embasados em critérios e 

dados epidemiológicos locais pertinentes a curva de contaminação e disseminação do novo 

Coronavirus – COVID-19; 



 

  

 

    CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1.027 de 18 de 

dezembro de 2020 que institui regras para organização das medidas para o enfrentamento da 

pandemia COVID-19 no Estado de Santa Catarina; 

    CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, o 

crescente número de pessoas contaminadas, a lotação do Hospital Municipal, a falta de vagas 

de leitos de UTI nos hospitais da região do extremo oeste e oeste catarinense e a decisão 

conjunta dos municípios que integram o CIF – Consórcio Intermunicipal da Fronteira,  

    DECRETA: 

    Art. 1º - Os estabelecimentos que oferecem serviços de 

alimentação, como hamburguerias, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e similares, poderão 

servir alimentação no local somente no horário compreendido entre 10:00 às 20:00 horas, 

respeitado o limite de 50% de ocupação. Após esse horário, só será permitido o serviço de tele 

entrega (delivery). 

    Parágrafo único - O atendimento presencial no horário previsto 

no caput deste artigo deverá respeitar rigorosamente às determinações das autoridades 

sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, 

disponibilização de álcool gel, luvas descartáveis, medidores de temperatura na entrada do 

estabelecimento e todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos protocolos 

vigentes. 

    Art. 2º - Os estabelecimentos caracterizados como bares, 

petiscarias, choperias, cervejarias e outros locais congêneres que comercializam 

predominantemente bebidas alcoólicas poderão funcionar no horário compreendido entre 

10:00 às 20:00 horas, respeitado o limite de 50% de ocupação. Após esse horário, só será 

permitido o serviço de tele entrega (delivery).  

    §1º - O atendimento presencial no horário previsto no caput 

deste artigo deverá respeitar rigorosamente às determinações das autoridades sanitárias e de 

saúde relativas ao COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização 

de álcool gel e todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos protocolos vigentes. 

    §2º - Durante o horário de funcionamento, fica proibido no 

interior dos estabelecimentos jogos de baralho, dominó, bocha, bilhar, bocha e qualquer outra 

modalidade que possa gerar aglomeração de pessoas. 

    Art. 3º - As academias e estabelecimentos afins poderão 

funcionar no horário compreendido entre 05:00 e 20:00 horas, respeitado o limite de 30% de 

sua capacidade normal e deverão atender rigorosamente às determinações das autoridades 

sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, 



 

  

 

disponibilização de álcool gel, medidores de temperatura na entrada do estabelecimento e 

todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos protocolos vigentes. 

    Art. 4º - Ficam permitidas as atividades religiosas presenciais 

em templos e igrejas, no horário compreendido entre 05:00 às 20:00 horas, desde que 

respeitada a ocupação máxima de 35% da sua capacidade. 

    Art. 5º - Fica permitida a realização de velório com no máximo 

06 horas de duração, sendo vedada a aglomeração de pessoas no interior do local. 

    Art. 6º - Ficam permitidas caminhadas em espaços públicos ou 

privados, desde que individualizadas ou praticadas por pessoas residentes no mesmo núcleo 

residencial, sendo obrigatório o uso de máscaras. 

                                    Art.7º-Ficam SUSPENSAS completamente, independentemente 

de horário, as seguintes condutas, atividades e serviços: 

    I - A prática de atividades esportivas coletivas em ambientes 

públicos e privados, como futebol, vôlei, trilhas de Jeep, trilhas de gaiolas, trilha de moto, 

cavalgadas, confraternizações e aglomerações em rios e riachos; 

    II - Todas as atividades pertinentes a shows, festas públicas e 

particulares e eventos que acarretem a aglomeração de pessoas; 

    III - O funcionamento de campings, clubes recreativos, pistas de 

tiros de laço e entidades afins; 

    IV - A concentração e a permanência de pessoas em espaços 

públicos de uso coletivo, como parques, praças, ginásios e afins; 

    V - Casas noturnas, tabacarias e similares, festas, casas de shows 

e matinês; 

    VI - Confraternizações familiares (almoços, jantares, cafés, 

aniversários, chás de bebês, chás de panelas, e afins), entendendo-se como núcleo familiar 

pessoas que residam na mesma casa; 

    VII - Almoços e jantares em locais considerados bares (que não 

são considerados restaurantes); 

    VIII - Show com música ao vivo ou eletrônica em restaurantes e 

bares; 



 

  

 

    IX - O uso de narguilé em locais públicos, sendo permitido o 

consumo apenas no interior das residências pelos integrantes do mesmo núcleo familiar (que 

residam na mesma casa); 

    X - o consumo de bebidas alcoólicas em espaços e vias públicas. 

    XI – a circulação de pessoas em espaços e vias públicas no 

horário compreendido entre 20:00 e 05:00 horas. 

    Parágrafo único - Excetua-se da restrição prevista no inciso XI 

deste artigo a circulação de pessoas em razão de serviços ou atividades permitidas, bem como 

o deslocamento de ida e volta até o local de trabalho. 

    Art. 8º - Aos domingos fica proibida a abertura de qualquer 

estabelecimento comercial, como restaurantes, bares, lojas, supermercados, sendo admitido 

apenas o atendimento através de tele entrega (delivery). 

    Art. 9º - As pessoas diagnosticadas com a infecção do 

coronavírus (Covid-19), devem manter-se em isolamento pelo tempo recomendado pelo 

profissional de saúde, sob pena de responsabilidade penal, nos termos do artigo 268 do 

Código Penal, destinado a impedir a propagação de doença contagiosa. 

    Parágrafo Único - Sem prejuízo da responsabilização penal, 

incorrerá o infrator que deixar de observar o dever de permanecer em isolamento, a pena 

administrativa de multa no valor de R$ 300,00, e, se reincidente, a multa passará ao valor de 

R$ 600,00. 

    Art. 10° - O descumprimento das medidas previstas neste 

Decreto sujeitará o infrator, quando pessoa física, ao pagamento de multa no valor de 200,00 

(duzentos reais), que será dobrado no caso de reincidência, sem prejuízo da responsabilização 

criminal como incurso nas penas do artigo 268 do Código Penal.  

    Art. 11° - Os estabelecimentos comerciais de qualquer gênero 

que não estejam com suas atividades suspensas por este decreto, deverão exercer fiscalização 

rigorosa das medidas sanitárias vigentes, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, 

disponibilização de álcool gel e todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos 

protocolos vigentes. 

    Parágrafo Único - Em caso de descumprimento das disposições 

deste Decreto, sem prejuízo de eventual responsabilização penal, incorrerá a pessoa jurídica 

infratora, pela conduta comissiva ou omissiva, a pena administrativa de multa no valor de R$ 

300,00; A primeira reincidência implicará em multa no valor de R$ 600,00; A segunda 

reincidência implicará em multa no valor de R$ 1.200,00; Operar-se-á a interdição do 

estabelecimento, por prazo de 15 dias, a partir da terceira reincidência. 



 

  

 

    Art. 12° - Fica obrigatório o uso de máscaras de proteção 

individual, em todo o território do Município de Dionísio Cerqueira, em espaços e 

logradouros públicos, vias públicas e transportes coletivos, bem como em táxis e carros de 

aplicativos, durante a pandemia do novo coronavírus, nos termos da Lei Federal nº 

14.019/2020. 

    Parágrafo Único - Sem prejuízo de eventual responsabilização 

penal, incorrerá o infrator a pena administrativa de multa no valor de R$ 100,00, por infração. 

    Art. 13° - A fiscalização do contido no presente Decreto ficará a 

cargo das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica Municipais, da Fiscalização Tributária 

Municipal, das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. 

    §1º Ficam autorizados as Polícias Militar e Civil e o Corpo de 

Bombeiros Militar a fiscalizar o cumprimento das medidas dispostas no presente Decreto, 

independentemente da presença de agente municipal das Vigilâncias Sanitária e 

Epidemiológica ou da Fiscalização Tributária, no momento da abordagem. 

    §2º Ficam autorizados as Polícias Militar e Civil e o Corpo de 

Bombeiros Militar a efetuar o encerramento de qualquer atividade que esteja em desacordo 

com as disposições deste Decreto.  

    Art. 14 - Este Decreto entra em vigor às 05:00 horas do dia 28 

de maio de 2021 e vigerá até às 05:00 horas do dia 11 de junho de 2021, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

                                                GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 27 DE MAIO DE 

2021. 

 

 

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES 

Prefeito Municipal 
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