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Estado de Santa Catarina 
Governo Municipal de Entre Rios 

DECRETO Nº 016/2022 

DE 31 de Janeiro de 2022. 
 

 

 
 

“DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE  MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA DOENÇA CORONAVÍRUS 

– COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

ENTRE RIOS, E CONFERE OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

JOÃO MARIA ROQUE, Prefeito de Entre Rios, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com a 
legislação vigente, e; 

 

CONSIDERANDO, que a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196, da Constituição 

Federal; 

 

CONSIDERANDO, que segundo o boletim epidemiológico 

emitido pelo Governo Municipal de Entre Rios, registra crescente nos 

casos positivados pela COVID19, situação que demanda o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos à saúde pública, a fim de evitar uma maior disseminação da 

doença e suas variantes no município; 
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CONSIDERANDO, o disposto na Portaria SES nº 592, de 

17 de agosto de 2020, que estabelece os critérios de funcionamento 

das atividades de interesse regional e local, como medidas de 

enfrentamento da COVID-19, de acordo com os níveis de risco; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica limitado o atendimento presencial ao público em toda a 

administração pública municipal, direta ou indireta, pelo período de 

10 (dez) dias, a contar da data de 31 de janeiro  de 2022, com a 

diminuição da capacidade de atendimento em 50% (cinquenta por 

cento) de todos os estabelecimentos das diversas atividades 

econômicas, sendo elas essenciais ou não essenciais. 

§ 1º. O atendimento ao público em toda a administração pública 

municipal, direta ou indireta, deverá ser reduzido às demandas que 

não poderão ser resolvidas através de outros meios não-presenciais, 

podendo ainda ser disponibilizado mecanismo de agendamento aos 

cidadãos (por telefone ou outro meio eletrônico). 

§2º. Todos os órgãos públicos deverão adotar as seguintes 

providências: 

I - ter cartazes informativos dos cuidados nos seus ambientes sobre: 

higienização de mãos, uso do álcool 70%, uso obrigatório de 

máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, 

ventilação e limpeza dos ambientes; 

II - Realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização 

do ambiente de trabalho, intensificando a limpeza com desinfetantes 

próprios para a finalidade, bem como, a desinfecção com álcool 70% 

de maçanetas, corrimãos, interruptores, barreiras físicas usadas 
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como equipamentos de proteção coletiva como placas transparentes, 

máquinas de cartão, balcões, entre outros; 

III - Deverá ser disponibilizado álcool gel 70% em cada posto de 

trabalho, devendo ser orientada e estimulada a sua utilização pelos 

trabalhadores e usuários; 

IV - Capacitar os servidores, disponibilizar e exigir o uso dos EPIs 

apropriados para a realização das atividades, dentre as quais, 

máscaras de fabricação doméstica que deverão ser obrigatoriamente 

utilizadas por todos os servidores e usuários; 

V - Caso a atividade a ser desenvolvida necessite de mais de um 

servidor ao mesmo tempo em cada ambiente, manter a distância 

mínima entre eles de 1,5 metros (um metro e cinquenta 

centímetros). 

 

Art. 2º. O desempenho das atividades econômicas no âmbito do 

Município de Entre Rios, em todos os segmentos empresariais, 

bancários e pelos profissionais liberais, como já previsto em outras 

regulamentações, bem como, a realização de missas e cultos, está 

condicionado à adoção compulsória das seguintes medidas de 

minimização de riscos associados à pandemia de COVID-19: 

I – adoção de estratégias de quarentena e isolamento social de 

colaboradores integrantes do quadro de pessoal inseridos nos grupos 

de risco, segundo a classificação da OMS e das normas do Estado de 

Santa Catarina, ratificadas em nível municipal; 

II – manutenção da adoção e priorização, sempre que possível, de 

home office; 

III – fornecimento de equipamentos de proteção individual 

obrigatórios aos empregados e colaboradores, notadamente máscaras 
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e álcool em gel 70%, e, luvas e óculos de proteção quando for o 

caso; 

IV – disponibilização, em local de fácil acesso e visualização, de 

álcool em gel 70%, com impressão no mínimo em tamanho A4 

orientando o uso pelos clientes; 

V – permissão da entrada e permanência nos estabelecimentos, de 

tão apenas 01 (um) cliente por grupo familiar, e com distanciamento 

a cada 4,00m² (quatro metros quadrados) de área útil a cada 

frequentador; 

VI – proibição, sob responsabilidade do administrador ou 

encarregado do estabelecimento, da entrada de pessoas no local sem 

o uso de máscara, nos termos do presente decreto; 

VII – priorizar, sempre que possível, a ventilação natural nos 

ambientes fechados; 

VIII – manutenção de todos os ambientes higienizados, com controle 

de distanciamento dos colaboradores entre si, e destes para com os 

frequentadores do local; 

IX – intensificação da higienização de utensílios de uso 

compartilhado, de superfícies e equipamentos com álcool 70%, 

preparação de antissépticos ou sanitizantes de efeito similar, tais 

como equipamentos, maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, 

sanitários, elevadores, áreas comuns de circulação de pessoas, 

dentre outros; 

X – em caso de formação de filas no interior do estabelecimento ou 

na área externa, a fixação de marcação horizontal indicando o 

distanciamento mínimo de 1,5m (um vírgula cinco metros) entre cada 

pessoa, bem como a fiscalização desse distanciamento. 
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§ 1°. No caso dos estabelecimentos que têm por objeto a venda de 

produtos alimentícios, tais como mercearias, minimercados, 

mercados, supermercados e afins fica estabelecida: 

a) a proibição, sob responsabilidade do administrador ou encarregado 

do estabelecimento, da entrada de mais de uma pessoa por grupo 

familiar a cada compra a ser realizada; 

b) a obrigação de orientar os clientes no sentido de que deve ser 

evitado, quando possível, o ingresso de crianças no interior do 

estabelecimento; 

c) a proibição do uso de cestos ou cestinhas para colocação de 

produtos; 

d) a obrigatoriedade da higienização dos carrinhos e demais 

utensílios disponibilizados aos clientes (caixas de entrega, dentre 

outros), após cada uso. 

 

Art. 3º. Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscara 

facial, por todos os indivíduos que circularem pelo território do 

município de Entre Rios, seja no perímetro urbano ou rural, em 

especial: 

I – Nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso 

comum da população, inclusive vias públicas; 

II – No interior de: 

a) órgãos públicos; 

b) nos estabelecimentos privados, comerciais, industriais, 

prestadores de serviço ou outras atividades. 

§ 1º.  O uso de máscara é obrigatório pela população, por agentes 

públicos, prestadores de serviço e particulares, por contribuintes, 

clientes, consumidores, fornecedores, empregados e colaboradores. 
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§ 2º.  O uso de máscaras de proteção facial constitui condição de 

ingresso e frequência eventual ou permanente, nos recintos a que 

alude o inciso II deste artigo. 

§ 3º. Ficam incumbidas de fiscalizar o cumprimento das medidas 

determinadas neste decreto, todas as autoridades sanitárias e órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, tais como: Vigilância 

Sanitária, Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia 

Civil, Conselho Tutelar, entre outras.  

Art. 4º. Fica proibida a circulação de pessoas que tiveram casos 

confirmados de COVID-19, durante o período de infecção, de pessoas 

que estejam sob monitoramento de retorno de viagem, e pessoas 

consideradas como suspeitos de estarem infectados, inclusive 

familiares, ou terceiros que tiveram contatos com aqueles. 

§ 1º. As pessoas listadas no caput deste artigo, para que possam 

efetuar compras de seus mantimentos e remédios, e garantir sua 

sobrevivência, deverão estipular pessoas de sua confiança para que 

efetuem a compra. 

Art. 5º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Registre e Publique-se. 

 

De Florianópolis para Entre Rios, 31 de janeiro de 2022.  

 

 

JOÃO MARIA ROQUE 

Prefeito 


