
 

DECRETO Nº 1277, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO 

EM CAE DO AVANÇO DE CASOS DE CORONAVÍRUS (COVID-

19) NO ÂMBINTO DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”   

 

MOACIR PIROCA, Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado 

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso 

VI, do artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, de 11 de Dezembro de 1997;  

Considerando que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante política sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para promovê-la;  

Considerando que a Organização Municipal de Saúde – OMS, em 30 de 

janeiro de 2020, declarou a epidemia do novo coronavírus como Emergência 

de Saúde Pública de Importância Iternacional – ESPII, e, em 11 de março de 

2020, a caracterização deste evento como pandemia, em razão da amplitude 

mundial;  

Considerando a declaração do Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro de 

2020, por meio da Portaria MS nº188, nos termos do Decreto nº7.616, de 17 

de novembro de 2011, do Estado de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN;  

Considerando a Lei nº13979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

Considerando a situação notoriamente emergencial, que exige a ação 

coordenada, para prevenir a dispersão.  

DECRETA: 

Art. 1º Para enfrentamento e controle de avanço de novos casos da doença do 

coronavírus – Covid 19, no âmbito do Município de Barra Bonita, ficam 

determinadas as seguintes medidas pelo prazo de 15 dias: 

I -  suspensão de atividades esportivas coletivas com contato direto entre os 

atletas; 

II- suspensão da realização de missas, cultos e atividades religiosas; 

III - suspensão de aglomerações, concentração e permanências de pessoas em 

espaços públicos e privados de uso coletivo, como parques, praças calçadas; 



 

 

IV – proibição para realização de festas e confraternizações em residências 

particulares com pessoas que não as residentes no local com o intuito de 

evitar aglomerações e manter o isolamento social. 

ARt. 2º As pessoas diagnosticadas infectadas com coronavírus (Covid-19) ou 

com recomendação de isolamento social determinado pela autoridade de 

saúde devem manter-se em isolamento pelo tempo recomendado pelo 

profissional de saúde. 

Art. 3º O disposto neste Decreto não impede a adoção de medidas já previstas 

em outras normas, sejam de âmbito federal, estadual ou municipal, desde que 

de forma mais restritiva. 

Art. 4º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação e pelo 

prazo previsto no artigo 1º. 

emergência. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Barra Bonita/SC, 24 de março de 2020. 

Barra Bonita/SC 11 de dezembro de 2020. 

 

MOACIR PIROCA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Este ato foi registrado e Publicado na forma da Lei Orgânica Municipal.  

 
Ass. Resp. Publicado em ___/____/_____ no Diário Oficial dos Municípios, conforme 

art. 89 da Lei Orgânica Municipal. Prefeitura Municipal de Barra Bonita- SC. 
 

 

 


