Município de

PONTE ALTA

DO NORTE

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte
DECRETO N? 1929/2020

Prorroga o prazo das medidas de enfrentamento à
situação de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do novo
coronavírus
(COVID-19), declara situação de
emergência no Município de Ponte Alta do Norte - SC
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pelo artigo 8 1 , VIII, da Lei Orgânica do Município e, ainda,
CONSIDERANDO a necessidade de complementaçõo
das ações fixadas por meio do
Decreto n. 1928/2020, que implementava ações, no âmbito do Município Ponte Alta do
Norte - SC, para dar cumprimento ao disposto nos Decretos n. 509 e 515, de 17 de março
de 2020;
CONSIDERANDO, que no dia 24 de março de 2020, o Governador do Estado de Santa
Catarina promulgou o Decreto n. 525, por meio do qual dispôs sobre novas medidas para
0 enfrentamento da situação de emergência em saúde pública;
DECRETA:
Art. 1 9 . Fica decretada Situação de Emergência de Saúde Pública no Município de Ponte
Alta do Norte - SC, para complementação de ações no plano local de enfrentamento da
pandemia decorrente do Coronavírus.
Art. 2 9 . A fim de dar integral cumprimento, no âmbito do Município Ponte Alta do Norte
- SC, as medidas fixadas no Decreto Estadual n. 525, de 23 de março de 2020, ficam:
1 - PRORROGADAS em 7 (sete) dias as medidas de SUSPENSÃO:
a) da circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e
interestadual de passageiros;
b) das atividades e dos serviços privados não essenciais, nos termos do art. 9 9 do Decreto
n. 525/2020;
c) a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro, nos termos de regulamento estadual
a ser editado;
d) o atendimento ao público em todos os órgãos da Administração Pública municipal,
exceto, nas unidades de atenção à saúde, de vigilância sanitária e no órgão municipal de
proteção e defesa civil e demais atividades excetuadas no Decreto 1928/2020.
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