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DECRETO MUNICIPAL Nº 121 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS, NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA SC. 

PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, Prefeita Municipal de Zortéa – Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para a prevenção, controle, 

redução e enfrentamento de contágio e de infecções causadas pelo novo Coronavírus 

(COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas contribui para a rápida disseminação 

do novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o aumento significativo de novos casos confirmados de infectados 

pelo novo coronavírus (COVID-19), nos últimos dias do Município de Zortéa e a 

necessidade de regulamentar novas medidas para a contenção do vírus; 

 

CONSIDERANDO que a instituição de medidas de distanciamento social é 

recomendada pela comunidade científica e pelos organismos internacionais, sendo 

considerada um meio eficaz para evitar o contágio  

 

          DECRETA: 

Art.1º - Fica determinada a intensificação da conscientização da população relativa ao 

Coronavírus (COVID-19), principalmente quanto ao uso obrigatório de máscaras no 

município de Zortéa em vias públicas, praças, estabelecimentos comerciais, em veículos 

com mais de dois passageiros e a proibição de aglomerações em qualquer 

estabelecimento, praças públicas, pátios de postos de combustíveis, bares e lanchonetes. 

 

Art. 2º - A realização de eventos deverá respeitar a limitação de capacidade de 50% do 

público.  

 

Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais deverão limitar o fluxo de pessoas, a fim de 

evitar aglomerações, bem como disponibilizar álcool em gel para os clientes.  

 

Art. 4º - Fica suspensa em todo o território municipal a realização de bailes, matinês e 

shows. 
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Art. 5º - A fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas neste Decreto ficará a 

cargo da Vigilância Sanitária e da Segurança Pública.  

 

Art.6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Zortéa – SC, 19 de novembro de 2021. 

 

 

 

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 EDSON ANTONIO CALLIARI MORO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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