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DECRETO Nº 037/2020, DE 06 DE MAIO DE 2020. 
  

“DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DAS 
ESTRATÉGIAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
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 os Decretos Municipais nº 024, 026 e 027 de 2020, 
que dispõem sobre as ações preventivas e enfrentamento ao coronavírus 
(COVID-19), 

 
CONSIDERANDO o Decreto n. 034/2020, de 13 de abril de 2020, que 
dispõe sobre a aplicabilidade automática dos decretos e regulamentos 
editados pelo Governo do Estado de Santa Catarina e dá outras 
providências. 

 
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 determinado o uso comunitário de máscaras, 

preferencialmente de tecido, como estratégia de combate à transmissão do CORONAVÍRUS 
(Covid-19). 

Art. 2º - A partir de 06 de maio de 2020 e enquanto durar a pandemia, será 
obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de acesso ao público em geral e para o 
desempenho de atividades em qualquer prédio público, estabelecimento comercial de qualquer 
natureza, escritórios e similares, no Município de Vargem Bonita, em especial: 

I. Em todos os locais públicos submetidos à gestão da Administração 
Pública Municipal; 

II. Nos pontos de embarque e desembarque de transporte coletivo; 

III. Durante o uso do transporte coletivo, de táxi e do transporte 
remunerado privado individual de passageiros; 

IV. Para acesso aos estabelecimentos comerciais e estabelecimentos 
bancários; 

V. Para o acesso às Unidades de Saúde públicas e clinicas e consultórios 
privados; 

VI. Para o acesso e desempenho de atividades em repartições públicas e 
privadas não mencionadas acima. 

Parágrafo Único - Os cidadãos poderão produzir as suas próprias máscaras 
de tecido, com materiais disponíveis no próprio domicílio, conforme orientação do Ministério da 
Saúde, no Boletim Epidemiológico Especial 7. 
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Art. 3º - Fica expressamente proibido o uso compartilhado das máscaras de 
tecido, devendo as mesmas serem higienizadas pelo usuário previamente a cada nova utilização, 
nos termos das instruções emitidas pela Vigilância Sanitária Municipal. 

Art. 4º- Fica EXPRESSAMENTE ADVERTIDO que o uso de máscaras 
não substitui e nem elimina a necessidade de adoção de todas as outras medidas e cuidados de 
higienização e prevenção, tais como, mas não somente, a lavagem de mãos, o uso de álcool gel 
70, a etiqueta da tosse, a etiqueta do cumprimento entre as pessoas, dentre outros, e, 
especialmente a necessidade de DISTANCIAMENTO SOCIAL. 

Art. 5º- Ficam suspensos, por tempo indeterminado, tanto em áreas  
públicas, quanto  privadas,  todo  e  qualquer  evento,   tal   como:   shows,   apresentações   
culturais,   festas,   confraternizações e correlatos. 

Parágrafo único - Qualquer aglomeração, além dos residentes, em   
residências,   chácaras   ou   propriedades privadas, urbanas e rurais, constitui infração a este 
artigo.  

Art. 6º- Fica suspensa, por tempo indeterminado, em todo território 
municipal, a autorização de permanência em bares e lanchonetes, exceto para retirada de 
alimentos e serviços de entrega/tele entrega (delivery).  

Art. 7º- Ficam suspensas, por tempo indeterminado, em todo território 
municipal, as atividades de comércio ambulante. 

Art. 8º- A fiscalização destes atos será feita conjuntamente pela vigilância 
epidemiológica, fiscalização sanitária, fiscalização fazendária, com apoio das polícias militar, civil, 
ambiental e bombeiros.  

Parágrafo Único - Os infratores poderão responder por crime contra a 
ordem e saúde pública, além de multas previstas na legislação municipal. 

Art. 9º- Fica EXPRESSAMENTE RECOMENDADO que os núcleos 
familiares elejam um membro para realização das tarefas comerciais básicas, a fim de evitar que 
mais de um indivíduo se ausente da residência desnecessariamente. 

Art. 10º - Fica EXPRESSAMENTE RECOMENDADO que a população 
evite a realização de viagens desnecessárias ou o recebimento de viajantes (amigos e familiares) de 
outros Municípios durante a Pandemia. 

Parágrafo Único – Eventualmente, quando da necessidade do recebimento 
de pessoas, devem ser seguidas as normas técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde sobre os 
cuidados de distanciamento, saúde e higienização.  

Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com prazo 
de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020. 

 
Vargem Bonita, 06 de maio de 2020. 

 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  
Prefeita Municipal 

 
 

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 07/05/2020, de 

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


