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DECRETO Nº 026/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

  
 

DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 
PREVENTIVAS E DE ENFRENTAMENTO AO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), NA FORMA QUE 
ESPECIFICA. 

 
 

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 (COVID-19); 

  

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, 
que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(2019-nCoV); 

  

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19); 

  

CONSIDERANDO o Decreto nº 507, de 16 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus 
(COVID-19), nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta e estabelece outras providências, expedido pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina; 

  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 024, de 17 de março de 2020, 
que dispõe sobre as ações preventivas e enfrentamento ao Coronavírus 
(COVID-19), 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus 
(COVID-19), nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta e estabelece outras providências, expedido pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina; 
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CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e 
transmissão local e preservar a Saúde Pública; 

 
 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal 
de Vargem Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, 
inciso VIII da Lei Orgânica do Município. 
 
 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º - Fica criado no âmbito municipal para prevenção, enfrentamento e 
operações emergenciais o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento do COVID-19, no 
qual serão monitorados os casos suspeitos da doença e desenvolvidas as novas estratégias para o 
enfrentamento da mesma. 

Parágrafo único - O Comitê mencionado no caput  deste artigo será 
composto por um membro de cada Secretaria Municipal, um membro da Policia Civil, um 
membro da Policia Militar e um membro do Corpo de Bombeiros. 

 
Art. 2º - Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com 

sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças 
crônicas evitem sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas. 

Parágrafo único - Todos os casos suspeitos de infecção do novo 
coronavírus deverão ser imediatamente notificados às autoridades de saúde municipal visando o 
acompanhamento e a manutenção de dados essenciais à identificação de pessoas com risco ou 
efetivamente infectadas, com a finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias 
e evitar a sua propagação. 
 

Art. 3º - Para enfrentamento da situação de emergência declarada através do 
Decreto Estadual nº 515/2020, ficam suspensas, em todo território de Vargem Bonita, pelo 
período de 07 (sete) dias: 

 
I – a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal de 

passageiros; 
II – as atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de 

academias, restaurantes, comércio em geral; 
III – as atividades e os serviços públicos não essenciais, no âmbito 

municipal, que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto; e 
IV – a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro. 

 
§ 1º Consideram-se serviços privados essenciais: 

 
I – tratamento e abastecimento de água; 
II – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e 

combustíveis; 
III – assistência médica e hospitalar; 
IV – distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros 

alimentícios, tais como farmácias, supermercados, mercados, mercearias, padarias e fruteramas; 
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V – funerários; 
VI – captação e tratamento de esgoto e lixo; 
VII – telecomunicações; 
VIII – processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
IX – segurança privada; e 
X – imprensa.  
 

Art. 4º - Ficam suspensos, em todo território do Município de Vargem 
Bonita, pelo período de 30 (trinta) dias, eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter 
público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. 

§ 1º Ficam suspensos os serviços de atendimento coletivo, serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos, plenárias e reuniões, grupos de convivência de idosos, 
grupo de mulheres, oficinas e reuniões ampliadas e passeios, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

§ 2º Os ginásios poliesportivos devem ser mantidos fechados até 
determinação em contrário. 

§ 3º Excetua-se da limitação prevista neste artigo as reuniões organizadas 
para divulgação e orientação de medidas de combate ao contágio do COVID-19, observados 
rígidos critérios de higiene. 

  
Art. 5º - Em conformidade ao Decreto Estadual estão suspensas por 30 

(trinta) dias as aulas, na rede municipal de ensino de Vargem Bonita, a partir do dia 19 de março 
de 2020, (quinta-feira), sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério 
da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, sendo os primeiros 15 (quinze) 
dias correspondentes à antecipação do recesso escolar do mês de julho. 

§ 1º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão 
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Vargem Bonita, após o 
retorno das aulas. 

§ 2º Os serviços de transporte escolar e universitário também ficarão 
suspensos pelo mesmo período.  
 

Art. 6º - Fica suspenso até a data de 30/03/2020 o expediente nas 
repartições públicas municipais, exceto no setor de saúde, mantendo-se serviços de informações 
através dos canais oficiais.   

§1º As Secretarias poderão manter sistema de revezamento de servidores 
para atendimento de situações emergenciais.  

§2º Fica estabelecido o teletrabalho como o regime preferencial de 
desempenho das funções cujas características assim o permita no âmbito do Município de 
Vargem Bonita, a critério da Administração Municipal. 

§3º O pagamento de tributos devem ser efetuados no sistema online 
disponibilizado pelo Município. 

 
Art. 7º - Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, 

sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços 
relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal 
n° 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II, do art. 2° do Decreto Federal n° 52.025, 
de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os normativos. 
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Art. 8º - Ficam suspensos todos os prazos administrativos referentes aos 
processos e outros atos como notificações, intimações e defesa nos autos de infração, durante a 
vigência deste Decreto. 
 

Art. 9º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

 
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Vargem Bonita, 18 de março de 2020. 
 
 
 
 

 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  

Prefeita Municipal 
 
 
 

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 20/03/2020, de 

acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 

 
 
 
 

 


