
RESOLUÇÃO CIQ N0 073/2020

DISPÕE  SOBRE  MEDIDAS  PARA  FINS  DE
PREVENÇÃO  E  ENFRENTAMENTO  DA
EMERGÊNCIA  DE  SAÚDE  PÚBLICA  DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE
DA  INFECÇÃO  HUMANA  PELO  NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19).

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI - CIQ, JOÃO CARLOS
GOTTARDI, Prefeito de Corupá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Contrato de
Consórcio Público e seus Estatuto, ra ficado pela indicação dos prefeitos consorciados,

CONSIDERANDO o período de emergência de saúde pública estadual, nacional e internacional
em virtude da propagação do COVID-19 (Coronavírus);

CONSIDERANDO  os  Decretos  publicados  pelo  Governo  do  Estado  de  Santa  Catarina  nº
509/2020 e nº 515/2020, bem como, Decreto Municipal nº 12.735, de 16/03/2020 (Campo
Alegre), Decreto Municipal nº 13.899, de 17/03/2020 (Rio Negrinho), Decretos Municipais nº
1710, de 17/03/2020 e nº 1715, de 18/03/2020 (São Bento do Sul), Decreto Municipal nº
1884, de 19/03/2020 (Corupá),

RESOLVE,  sem prejuízo da prestação dos serviços e do funcionamento regular
das a vidades do Consórcio Intermunicipal Quiriri,

Art. 1.  Adotar, visando a redução do risco de disseminação e contágio com o Coronavírus –
COVID-19, as seguintes medidas:

I. Suspender os atendimentos presenciais na sede do Consórcio Intermunicipal Quiriri;
II. Suspender todos os eventos, reuniões e afins;
III. Restringir a realização de atendimentos sicos, sejam internos e/ou externos. Os contatos
com a equipe devem ser feitos por telefone, e-mail ou em casos de extrema urgência deverá
ser feito agendamento prévio para atendimento sico;
IV. Vedar a realização de viagens a trabalho e trabalhos externos;
V. Os  colaboradores  poderão  desempenhar  as  suas  funções  em  regime  de  home  office
(execução de suas a vidades a par r de casa), para o período enquanto perdurar o Decreto
do Governo do Estado nº 515/2020, devendo os critérios de trabalho serem firmados entre o
colaborador e a Secretária Execu va;
VI. Ficam suspensas as fiscalizações do setor de licenciamento ambiental nos municípios de
abrangência do Consórcio;
VII. Suspender as a vidades do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes, nos
próximos 30 (trinta) dias.



Art. 2. Novas orientações poderão ser publicadas conforme novas instruções do Ministério da
Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e dos Municípios Consorciados.

Parágrafo único – Os contatos dos colaboradores do Consórcio Intermunicipal Quiriri estão
disponíveis no site: www.quiriri.com.br. 

Art. 3. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroa vos à
contar de 19 de março de 2020.

Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, 19 de março de 2020.

JOÃO CARLOS GOTTARDI
Prefeito Municipal de Corupá

Presidente do Consórcio Intermunicipal Quiriri


