Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE OURO
DECRETO N° 684, DE 31 DE JULHO DE 2020.
Adota novas medidas de enfrentamento e contagio
da pandemia do coronavirus (COVID-19).

0 PREFEITO DO MUNICiPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso da
atribuicao que lhe confere o art. 53, inciso VI e art. 158, da Lei Organica, e,
Considerando que o Congresso Nacional no dia 20 de marco de 2020, reconheceu o Estado
de Calamidade Publica para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio
de 2000;
Considerando a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereirt) de 2020, que dispoe sobre as
medidas para enfrentamento da emergencia de sande pnblica de importancia internacional decorrente
do coronavirus responsavel pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergencia
em Sande Publica de importancia Nacional (ESPIN) em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo
Coronavirus (2019-nCoV);
Considerando a Portaria n° 356/GM/MS, de 11 de marco de 2020, que dispoe sobre a
regulamentacao e operacionalizacao do disposto na Lei n° 13.979, de 2020, que estabelece as medidas
para enfrentamento da emergencia de sande publica de impor Cancia internacional decorrente do
coronavirus (COVID-19);
Considerando a Portaria n° 454/GM/MS, de 20 de marco de 2020, que declara em todo o
territOrio nacional, o estado de transmissao comunitaria do coronavirus (COVID-19);
Considerando que a Organizacao Mundial da Sande (OMS) declarou pandemia decorrente
do coronavirus (COVID-19);
Considerando o Decreto Legislativo Estadual n° 18.332, de 20 de marco de 2020, que declara
Estado de Calamidade Pablica em Santa Catarina, com efeitos ate 31 de dezembro de 2020;
Considerando o Decreto Estadual n° 562, de 17 de abril de 2020, que declara estado de
calamidade publica em todo o territorio catarinense, nos termos do COBRADE no 1.5.1.1.0 - doencas
infecciosas virais, para fins de enfrentamento a COVID-19, e estabelece outras providencias;
Considerando o Decreto Estadual n° 630, de 10 de junho de 2020, que alterou o art. 9° do
Decreto Estadual n° 562, de 2020, e dispos que a governanca das medidas sanitarias adotadas no
territorio estadual sera compartilhada com os Municipios nas respectivas regiOes de sande, cabendo
aos entes municipais a deliberaca'o a respeito do funcionatnento de atividades palicas ou privadas
em seus territorios, de acordo corn as informacoes tecnicas emanadas pelas autoridades sanitarias
federal, estadual e municipais, bem como com as recomendacties sanitarias e epidemiologicas do
COES, a fim de conter a contaminacao e a propagacao do Coronavirus;

Considerando os dados fornecidos pela Secretaria Estadual da Sande do Estado de Santa
Catarina, que demonstram a severa diminuicao no niunero de leitos para tratamento dos pacientes
infectados pelo coronavirus (COVID-19) em todo o Estado;
Considerando o aumento significativo de novos casos confirmados de infectados pelo
coronavirus (COVID-19) no Municipio de Ouro, conforme demonstram os boletins epidemiologicos
dos Altimos dias;
Considerando o Alerta 024 do COES emitido em 22 de julho de 2020,0 qual define a Regia'o
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Meio Oeste Catarinense como risco potencial gravissimo, o que foi mantido pelo Alerta 047 do dia
28 de julho de 2020;
Considerando o Decreto Estadual n° 740, de 24 de julho de 2020, que alterou o Decreto
Estadual n° 562, de 2020, introduzindo novas medidas para contencao da contaminacao pelo
coronavirus (COVID-19);
Considerando que a Regiao da AMMOC onde se encontra inserido o Municipio de Ouro
estã nesse momento numa Regiao de Sande classificada como de Risco Gravissimo segundo a matriz
epidemiologico-sanitario da SES - Secretaria de Estado da Sande;
Considerando que a instituicao de medidas de distanciamento social é recomendada pela
comunidade cientifica e pelos organismos internacionais, sendo considerada um meio eficaz para
evitar o contagio e a consequente superlotacao dos leitos hospitalares;
Considerando a reuniao de trabalho de forma virtual, dos Prefeitos da regiao da Associacao
do Meio Oeste Catarinense - AMMOC e da Associacao dos Municipios do Planalto Sul de Santa
Catarina - AMPLASC, juntamente a Comissao Intergestores Regional de Sande - CIR, realizada no
dia 29 de julho de 2020;
DECRETA:
Art. 1° Ficam determinadas pelo periodo de 14 (quatorze) dias, a contar de 31 de julho de
2020, as seguintes restricOes:
I - bares e tabacarias poderao funcionar ate as 18 horas, de segunda a sexta-feira, ficando
vedado o fimcionamento apOs este horario, bem como aos sabados, domingos e feriados;
II - restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congeneres, funcionarao ate as 23 horas,
independentemente do dia de semana;
III - lojas de conveniencia estarao proibidas de permitir o consumo de bebidas e a
permanencia de pessoas a partir das 18 horas, todos os dias da semana.
§ 1° As restricOes e obrigacOes estabelecidas por este artigo nab se aplicam aos servicos de
tele entrega ou retirada no estabelecimento.
§ 2° Todos os estabelecimentos devem manter o distanciamento entre as mesas e adotar todos
os protocolos de higienizacao.
Art. 2° Ficam suspensas pelo periodo de 14 (quatorze) dias, a contar de 31 de julho de 2020,
a realizacao de missas e cultos religiosos presenciais.
Art. 3° Fica determinada a intensificacao da conscientizacao da populacao relativa ao novo
coronavirus (COVID-19), principalmente quanto ao uso de mascaras e a proibicao de aglomeracoes.
Art. 4° A fiscalizacao do cumprimento das regras estabelecidas neste Decreto ficara a cargo
da Vigilancia Sanitaria e da Seguranca Pnblica Estadual.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sun publicacao, corn efeitos a contar da 0
(zero) hora do dia 31 de julho de 2020, sem prejuizo das proibicoes contidas no Decreto n° 681, de
27 de julho de 2020.
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Ouro, 31 de julho de 2020.
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