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PORTARIA Nº 492/2020

NOMEIA O COORDENADOR DO
DEPARTAMENTO DE TRABALHO E
EMPREGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:

Art.1°. Nomear a senhora CRISTIANE GOES DE SOUZA TOBIAS, para o cargo de
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E EMPREGO criado pela Lei
Complementar nº 211/2017 atualmente em vigor, com os proventos nela fixados.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 27 DE JULHO DE 2020.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 132/2020
ALTERA O
050/2020.

DECRETO

Nº

CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, no uso de suas atribuições
e prerrogativas que lhe concede o Artigo 175, Inciso III da Lei Orgânica Municipal e
demais disposições legais pertinentes,
Considerando o ofício nº 133/2020/VISA da Vigilância sanitária, que considerando as 196
atividades de fiscalização realizadas no Município, recomendou o fechamento de bares e
outros tipos de estabelecimento destinados a consumo de produtos não essenciais pelo
prazo de 14 dias;
DECRETA:
Art. 1º Promove as seguintes alterações no Decreto nº 050/2020:
I – O parágrafo único do art. 26-Epassa a ser o §1º;
II – Acrescenta o parágrafo segundo ao art. 26-E com a seguinte redação:
“§2º Os bares e estabelecimentos afins, bem como todos aqueles estabelecimentos que
tenham como atividade predominante a venda de bebidas alcoólicas para consumo no
local, têm suas atividades suspensas.
I –No caso de descumprimento poderá ser aplicada a multa por infração leve disposta no
art. 64, I, da Lei Complementar Municipal 174/2014;
II – Na primeira reiteração será aplicada a multa por infrações graves, e na segunda
reiteração será aplicada multa por infração gravíssima e o cancelamento do alvará de
licenciamento de estabelecimento, previstos no art. 63 e 64 da Lei Complementar
Municipal 174/2014.”
III – O Art. 26-A passa a ter seguinte redação:
“Art. 26-AAs medidas sanitárias estabelecidas nesta seção terão validade até 10 de
agosto de 2020, exceto o disposto no art. 26-H que terá validade por prazo
indeterminado, e serão reavaliadas pela Comissão de Resposta ao Coronavirus, com base
na evolução da Pandemia no Município de Araquari e na resposta da população as
medidas de contenção.”
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Art. 2º Publicar-se-á nesta data versão consolidada e atualizada do Decreto 050/2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o disposto
em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI-SC
EM 27 DE JULHO DE 2020.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAQUARI
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DECRETO Nº 050/2020
VERSÃO
CONSOLIDADA
27.07.2020.

EM

CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, no uso de suas atribuições
e prerrogativas que lhe concede o Artigo 175, Inciso III da Lei Orgânica Municipal e
demais disposições legais pertinentes,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto consolida as medidas de prevenção e combate ao COVID-19 no
Município de Araquari.
Art. 2º Terão vigência automática, no âmbito do Município de Araquari, os Decretos emitidos pelo
Governo do Estado de Santa Catarina, bem como as regulamentações da Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina, contendo medidas para o enfrentamento da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), independentemente de ato administrativo municipal.

Parágrafo único. A cláusula de vigência automática não se aplica nas hipóteses em que a
autoridade municipal, por ato normativo próprio, entender que devam ser adotadas medidas
mais restritivas de contenção e de enfrentamento à pandemia em âmbito local.

Art. 3º Os órgãos e entidades do poder executivo Municipal deverão atuar
articuladamente com o Gabinete do Prefeito e com a Secretaria Municipal de Saúde para
a fiel execução deste Decreto, em especial por meio da Comissão de Resposta ao
Coronavirus.
CAPÍTULO II
DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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Art. 4º Fica mantida a situação de emergência nos termos dispostos nos Decreto nº 042 e 043 de
2020.

CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO

Seção I
Atividades Públicas

Art. 5ºNo âmbito do Poder Executivo Municipal, durante o atual estado de emergência,
as atividades administrativas funcionarão da seguinte forma:
I - Em Regime normal:
a) Os Serviços vinculados à secretaria de Saúde.
b) Assistência Social.
c) Defesa Civil.
II -Em Regime de Plantão
a) Gabinete.
b) Procuradoria Geral.
c) Administração e Finanças.
d) Governo e Comunicação.
e) Gestão de Pessoas.
f) Educação.
g) Desenvolvimento Econômico.
h) Planejamento, Orçamento e Gestão.
i) Infraestrutura Urbana.
j) Subprefeituras.
k) Agricultura e Pesca.
l) Fundação da Cultura.
m) Fundação do Meio Ambiente.
n) IPREMAR.
o) Habitação.
p) Turismo, Lazer e Esporte.
Art. 6° O funcionamento da secretária de Saúde se dará da seguinte forma:
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§ 1º Os servidores lotados na Secretaria de Saúde exercerão suas atividades
normalmente, exceto os servidores da área administrativa que exercerão suas atividades
em regime de trabalho remoto sujeito a convocação, podendo ser adotado o regime de
rodizio.
§ 2º Departamentos:
I -Unidades Básicas de Saúde
a) Continuará com atendimento normal;
b) Os agendamentos que não forem de extrema urgência serão adiados;
c) As farmácias das unidades funcionarão normalmente.
II -Centro de Atenção Psicossocial e Atendimentos psicológicos da Secretária de Saúde.
a) Atenderá de forma individual com agendamento prévio;
b) Adiamento ou suspensão dos grupos de apoio ou outras atividades coletivas que
não possuem risco de vida
c) Atendimento prioritário aos pacientes com risco a vida ou a saúde.
III-Vigilância sanitária
a) O atendimento as denúncias continuam especificamente para os casos de dengue,
COVID - 19 e doenças infecciosas virais e podem ser feitas através dos seguintes
telefones: (47) 3447-7714;
b) Realizará as fiscalizações que se refere o art. 2º deste decreto;
c) O atendimento ao público está suspenso, os outros trabalhos que não estejam
previstos nas alíneas “a” e “b”, retornarão gradativamente observando as
prioridades e os riscos sanitários envolvidos.
d) Os alvarás Sanitários ficarão prorrogados enquanto perdurar o estado de
emergência, a contar do início deste, podendo a autoridade competente
promover novas prorrogações, por meio de ato próprio.
IV-Pronto Atendimento
a) Continuará com atendimento normal;
§3° (Revogado - Remissão §2º do art. 16).
§4° Os grupos de convivência terão suas atividades suspensas.
Art. 7° O Funcionamento da Defesa Civil se dará em forma de plantão e poderá ser
contatado pelo telefone 199.
Parágrafo único - Não se aplicam as disposições do §3º art. 16 do Decreto 050/2020 aos
serviços do caput.
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Art. 8° O Funcionamento da Secretaria de Assistência Social se dará da seguinte forma:
I - Atendimento via plantão com equipe composta de 01 Técnico e 02 servidores como
apoio administrativo que poderão ser contatados pelo telefone (47) 3305-0092.
Art. 9°As Secretarias previstas no inciso I do art. 5º funcionarão regularmente, podendo, a
critério do respectivo secretário haver a utilização do tele trabalho.
Art. 10As secretarias previstas no inciso II do art. 5º funcionarão em regime de tele
trabalho e regime presencial em sistema de escala, observando as normas pertinentes de
saúde, em especial instrução normativa da Secretaria de Gestão de Pessoas.
§1º As escalas devem seguir a Instrução Normativa conjunta da Secretaria de Gestão de
Pessoas e Gabinete do Prefeito.
§2º (Revogado)
Art. 11 O atendimento ao público externo seguirá sendo realizado para as demandas que
não possam ser resolvidas por outros meios não-presenciais, podendo ser disponibilizado
mecanismos de agendamento aos cidadãos (por telefone ou outro meio), observados as
medidas sanitárias adequadas.
Seção II
Da Suspensão do Ensino

Art. 12 Ficam suspensas por tempo indeterminado as aulas presenciais das instituições vinculadas
ao Sistema Municipal de Ensino de Araquari, regulando o seu retorno às condições sanitárias
capazes de atender ao público específico de crianças e adolescentes.

§ 1º No que tange à rede pública Municipal de ensino, os primeiros 15 (quinze) dias
correspondem à antecipação do recesso escolar.

§ 2º Não haverá prejuízo de conteúdo nem frequência aos alunos que se ausentarem das aulas
contado de 16 de março de 2020, ficando recomendado às pessoas que tiverem condições para
tanto que não enviem os alunos para a escola.
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§ 3º Ato da Secretaria de Educação disporá sobre o calendário e modo de reposição das aulas na
Rede Municipal de Ensino, bem como outras medidas relacionadas ao ensino durante a presente
emergência.

Art. 13 Caberá aos demais Sistemas de Ensino regular o retorno das aulas presenciais,
condicionado ao conjunto de fatores que deem segurança sanitária aos alunos.

Seção III
Da Suspensão de eventos públicos

Art. 14 Ficam suspensos todos os eventos governamentais realizados no município de
Araquari, em especial, “Desfile Cívico - Aniversário de Araquari”, “Campeonato de Futebol
de Campo”, “Campeonato de Basquetebol”, “Campeonato de Futvôlei”, “Copa de Vôlei”,
“Festa do Maracujá”, “Corrida Rústica” entre outros eventos previstos no calendário.
Parágrafo únicoExcetuam-se da limitação prevista neste artigo as reuniões organizadas
para divulgação e orientação de medidas de combate ao contágio do COVID-19,
observados rígidos critérios de higiene;
Seção IV
Do Fechamento de Espaços Públicos

Art. 15 Devem ser fechados, e as atividades suspensas, nos espaços públicos do Município de
Araquari:

I - Praças, academias ao ar livre, pistas de skates, quadras esportivas e quiosques;

II - Praias, lagoas e rios;

III - Ginásios poliesportivos.
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IV - Parque Municipal Refúgio dos Pássaros.

§1º Fica proibida a aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja público ou
privado, interno ou externo, e, em especial, a permanência de pessoas nas calcadas e
ruas em frente a estabelecimentos comerciais, a fim de evitar aglomerações.
§2º Os estabelecimentos ficam proibidos de vender bebidas e alimentos para consumo
em áreas públicas defronte ao estabelecimento.
Seção V
Das Medidas Administrativas

Subseção I
Da forma de trabalho

Art. 16 Para enfrentamento da emergência de saúde pública, durante o período de
vigência da quarentena decretada pelo Governo Estadual, os servidores que atuam em
serviços públicos não essenciais deverão, quando compatível com sua função,realizarsuas
atividades na modalidade de trabalho remoto.
§1° (Revogado)
§2° Qualquer servidor do quadro da Administração direta e indireta, poderá a qualquer
momento ser convocado para atuar nos setores essenciais deste decreto, sem restrição
de horário, jornada ou de qualquer outra natureza, de modo formal ou informal.
§3º Não poderão ser convocados para trabalhar presencialmente, os servidores que:
I -Tenham 60 anos ou mais;
II -Apresentam doenças crônicas pertencentes ao grupo de risco;
III -Sejam portadores de imunossupressão;
IV - Gestantes.
V - Tenham transitado por outros Estados da federação, por 14 dias contados do retorno.
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§4º Ato da Secretaria de Gestão de Pessoas regulamentará a operacionalização do
trabalho remoto, aplicável aos servidores que atuam nos serviços públicos não essenciais.
§5º Excetua-se do previsto no §3º os ocupantes de cargos de Secretário e análogos.
Art. 17 No caso de impossibilidade de realização de trabalho remoto deverá ser
reconhecida a falta justificada, nos termos do §3º do art. 3 da Lei 13.979/2020, sem
prejuízo de sua remuneração.
§1º Os valores relativos ao auxílio-alimentação serão devidos aos servidores durante o
período de ausência no trabalho em razão das medidas previstas neste Decreto, não se
estendendo as hipóteses do §8º do art. 1º da Lei Municipal 1.724/2003.
§2º Os Secretário serão responsáveis por identificar, na folha ponto, os dias que os
servidores de sua pasta, em tele trabalho ou a disposição, não realizarem as devidas
tarefas, para fins de computo como falta injustificada.
Subseção II
Das medidas gerais
Art. 18 Todos os veículos da frota Municipal ficarão a disposição da Secretaria de Saúde,
Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil.
Parágrafo Único- Eventuais penalidades relacionadas ao uso dos veículos serão de
responsabilidade das Secretarias referidas no caput quando estiverem em uso por elas.
Art. 19 Ficam suspensos os prazos de todos os processos administrativos, protocolos e
requerimentos no âmbito da administração direta e indireta.
§1º Excetuam-se da suspensão previstas no caput:
I - Os prazos relacionados a Procedimentos Administrativos Disciplinares;
II - Os prazos no âmbito do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Araquari - IPREMAR.
III - Os prazos dos processos administrativos sanitários.
§2º Ficam suspensas às seções presenciais de licitação dentro do Município de Araquari.
Art. 20Fica suspensa a conversão de um terço das férias em abono pecuniário, as
concessões de licenças e pagamentos de horas extraordinárias aos servidores municipais.
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§1º Excepciona-se da vedação do caput, quando devidamente motivado, o pagamento de
horas extraordinárias aos servidores municipais lotados:
I - Secretária de Saúde que atuem no combate direito a Pandemia de COVID-19, da
vigilância em saúde e da vigilância epidemiológica.
§2º Nos termos do inciso I do art. 8 da Lei Complementar nº 173/2020, e enquanto
perdurar seus efeitos, fica suspenso o pagamento de sobreaviso previsto no inciso IX do
art. 86 e no art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 117/2011.
§3º Excepciona da restrição do caput as licenças previstas no inciso III do art. 102 da Lei
Complementar Municipal nº 117/2011, solicitadas anteriormente a declaração de
emergência, desde que não haja prejuízo para a prestação dos serviços de saúde.
Art. 21Ficam canceladas participações em eventos, cursos, congressos e congêneres,
intermunicipais e interestaduais, de servidores municipais no tempo de vigência deste
decreto, exceto os cursos realizados a distância ou por meio digital.
Art. 22 Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com dispensa de licitação, para
o cumprimento deste Decreto, tais como a contratação de profissionais da área da saúde,
na hipótese de necessidade emergencial, e a aquisição de medicamentos, leitos de UTI,
equipamento de proteção individual, material médico hospitalar e outros insumos, bem
como cestas básicas e gêneros alimentícios de suma necessidade e matérias de
divulgação relacionados a informação para a prevenção do COVID - 19, mediante prévia
justificativa da área competente ratificada por ato do Secretário Municipal de Saúde ou
Assistência Social.
Parágrafo único - Na contratação de bens ou serviços para tratamento, prevenção,
isolamento ou quarentena, em caso de dispensa de licitação, a Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência social deverá observar as hipóteses previstas nos arts. 24 e 25 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como instruir o processo com justificativa e
parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica, conforme estabelece o art. 38 da Lei
nº 8.666, de 1993.
Art.23A concessão de benefícios para atendimento a população em vulnerabilidade
social, concedidos em decorrência da calamidade pública, deverá obedecer aos critérios
estabelecidos em ato da Secretaria de Assistência Social.
Subseção III
Dos servidores públicos municipais
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Art. 23-A Os servidores que apresentarem sintomas relacionados ao COVID-19 deverão,
imediatamente, buscar avaliação médica no Centro de Triagem do Município e/ou médico
assistente.
Art. 23-B É obrigatório o afastamento para a realização de isolamento domiciliar,
conforme período determinado pelo médico assistente, de todos os servidores municipais
positivos para COVID-19.
Parágrafo único Os servidores referidos no caput poderão retornar as atividades após
esse período desde que atendidos os seguintes requisitos:
a - Estejam assintomáticos por no mínimo 72 horas;
b – Tenham obtida a liberação médica, após a devida avaliação, por parte do médico do
trabalho do Município.
Art. 23-C É obrigatório o afastamento de todos os servidores municipais sintomáticos,
conforme avaliação do médico assistente.
Parágrafo único Os servidores referidos no caputcom resultado negativo para o COVID-19
poderão retornar as atividades após esse período desde que atendidos os seguintes
requisitos:
a - Estejam assintomáticos por no mínimo 72 horas;
b – Tenham obtida a liberação médica, após a devida avaliação por parte do médico do
trabalho do Município.
Art. 23-D Os atestados médicos dos servidores afastados, deverão ser apresentados na
forma física ou digital (neste caso remetidos ao: rh.recepcao@araquari.sc.gov.br) à
Secretaria de Gestão de Pessoas em até 48 horas da data de afastamento, sob pena de
responsabilidadeconforme previsto nos artigos 151 e 152 da Lei Complementar Municipal
117/2011.
Parágrafo único Será responsabilizado pelos mesmos fatos a chefia imediata nos casos
em que agir com negligência e imprudência.
Art. 23-E Os servidores públicos que residem com pessoas acometidas pela COVID-19
poderão ser afastados mediante comprovação por atestado ou declaração do médico
assistente, a qual estará submetida a análise do Médico do Trabalho do Município.
Subseção IV
Dos ambientes de trabalho na administração pública
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Art. 23-F Salvo na Secretaria de saúde, deverá ser realizada limpeza e desinfecção diária
dos ambientes de trabalho das repartições públicas, conforme ´check-list´ da Secretaria
de Gestão de Pessoas, sob supervisão do chefe imediato e do respectivo Secretário.
Art. 23-G Cada servidor público ou funcionário terceirizado é responsável pela
higienização de seu posto de trabalho, devendo higienizar sua mesa, computador e
demais instrumentos e acessórios de uso pessoal.
Parágrafo único Este higienização deverá ocorrer diariamente no início de seu turno de
trabalho, e deverá ser realizada utilizando-se pano umedecido com solução alcoólica 70%.
Seção VI
Das Estruturas Extraordinárias
Art. 24 Fica criada a Central de Atendimento ao COVID-19 com a finalidade de ampliar a
prestar informações relacionadas a situação de emergência, coordenar serviços públicos
voltados aos grupos de risco e auxiliar na fiscalização exercida por órgãos Municipais e
Estaduais, submetida ao gabinete do prefeito.
Art. 25 A Comissão de Resposta ao Coronavirus com a incumbência de operacionalizar,
monitorar e articular ações para enfrentamento e resposta imediata à emergência de
saúde pública, submete-se ao Gabinete do Prefeito.
§1ºAs ações e os serviços públicos voltados à contenção da emergência serão articulados
pela Comissão de Resposta ao Coronavirus em conjunto com a Secretária Municipal de
Saúde, e poderão contar com a participação dos demais órgãos ou entidades da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal e da sociedade civil.
§2º Portaria designará servidores públicos para exercerem as funções de fiscais ad-hoc no
cumprimento dos Decretos Municipais que regulamentam medidas de enfrentamento da
pandemia do Coronavirus no Município de Araquari.

I - Os servidores nomeados exercerão transitoriamente as funções de fiscais ad-hoc durante todo
o período em que perdurar a pandemia do Coronavirus.

II- Os fiscais comporão a estrutura da Central de Atendimento ao COVID-19, subordinados ao
Gabinete do Prefeito, e atuarão sob orientação da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária.
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III- Os trabalhos de fiscalização serão objeto de relatórios específicos, que poderão ser embasar a
aplicação das sanções por infringência dos Decretos Municipais que regulamentam medidas de
enfrentamento da pandemia do Coronavírus.

IV - Os fiscais ad-hoc exercerão função precipuamente de orientação e advertência
verbal, devendo elaborar relatórios de infrações específicas que imponham aplicação de
penalidades além das mencionadas, e poderão solicitar e contar com apoio policial para o
exercício de suas funções.
Art. 26 No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e
proteção ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no parágrafo único
do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de
Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do
consumidor, previamente constatado pelos fiscais da Secretaria Municipal de Defesa do
Consumidor/PROCON Municipal de Araquari.
Parágrafo Único - A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem
embargos de outras previstas na legislação.
Seção VII
Das Medidas Sanitárias
Art. 26-AAs medidas sanitárias estabelecidas nesta seção terão validade até 10 de agosto de
2020, exceto o disposto no art. 26-H que terá validade por prazo indeterminado, e serão
reavaliadas pela Comissão de Resposta ao Coronavirus, com base na evolução da Pandemia no
Município de Araquari e na resposta da população as medidas de contenção.

Subseção I
Do uso de máscaras
Art. 26-BÉ obrigatório o uso das máscaras:

§ 1º A partir de 11 de maio de 2020:

I - Para uso de taxi, transporte por aplicativo e/ou transporte compartilhado de pessoas;
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II - Para ingresso, permanência ou desempenho de qualquer atividade nos estabelecimentos
comerciais e industriais considerados como essenciais (supermercados, mercados, farmácias,
entre outros);

III - para ingresso, permanência ou desempenho de qualquer atividade nos estabelecimentos
comerciais e industriais que tiverem as atividades liberadas e retomadas, e nos estabelecimentos
em geral;

IV - Para ingresso, permanência ou desempenho de qualquer atividade em repartições e órgãos
públicos e privados; e

V - Para ingresso, permanência ou desempenho de qualquer atividade nos espaços de acesso
aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, como as vias públicas.

§ 2º Poderão ser usadas máscaras de proteção de pano confeccionadas em tecido em
conformidade com orientações do Ministério da Saúde.
§3º(Revogado).
§ 4º É dever de todo estabelecimento exigir o uso constante de mascaras dos
consumidores, trabalhadores e entregadores.
Subseção II
Dos eventos e atividades privadas
Art. 26-CFicam suspensos no território do Município de Araquari, sob o regime de
quarentena, nos termos do inciso II do Art. 2º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, a pratica amadora e profissional de esportes coletivos, as atividades, os eventos
e as competições da iniciativa privada, as atividades em casas noturnas, parques, além da
realização de eventos, shows e espetáculos que acarretem reunião de público.
§1º As restrições do caput aplicam-se tanto as atividades realizadas em espaços públicos
como privados, inclusive residenciais.
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§2º Ficam proibidas a realização de festar em residências com pessoas que não sejam as
residentes do domicílio.
Subseção III
Do funcionamento de mercados e hipermercados
Art. 26-D Os supermercados, hipermercados, e congêneres, em funcionamento no Município de
Araquari, devem observar as seguintes restrições e adequações:

I - Circulação interna de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade total;

II - Nas áreas internas em que haja probabilidade de formação de filas e nas áreas externas de
acesso ao estabelecimento será obrigatória a demarcação de espaços para garantir o
distanciamento de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas, devendo o
estabelecimento promover o rígido controle para evitar aglomerações em seus ambientes;

III - Fica permitida a entrada de número de clientes correspondente a, no máximo, 01 (uma)
pessoa por entidade familiar, ressalvado o caso de pessoa portadora de neoplasia maligna ou
outra doença crônica, a qual, diante da essencialidade do serviço de alimentação, poderá entrar
acompanhada de mais uma pessoa;

IV - Proibição de acesso de menores de 12 (doze) anos;

V - Higienização permanente de carrinhos e cestas;

VI - Disponibilizar álcool em gel 70º para utilização dos clientes, inclusive mediante uso de
borrifadores quando da entrada no estabelecimento.

VII - Funcionamento até as 21 (vinte e uma) horas.

Subseção IV
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Do funcionamento de restaurantes, bares, padarias e lanchonetes
Art. 26-EOs estabelecimentos que servem refeição ao público, como restaurantes, padarias,
mercearias, bares e lanchonetes estabelecidos na cidade, devem observar as seguintes restrições
e adequações:

I - Promover o distanciamento de, no mínimo, 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre as
mesas do estabelecimento;

II - Limitar o uso de até 4 pessoas por mesa, vedada a junção de mesas;

III - Disponibilizar álcool em gel 70º para utilização dos clientes, inclusive mediante uso de
borrifadores quando da entrada no estabelecimento;

IV - Funcionamento, para consumo de produtos no interior do estabelecimento, até as 21 (vinte e
uma) horas;

V - É dispensado o uso de máscara por parte dos consumidores, estritamente durante o período
de consumo dos gêneros alimentícios.

§1º Os estabelecimentos podem atuar em horário habitual unicamente pelo sistema de delivery
e/ou de retirada, observados as seguintes restrições e adequações:

I - Rígido controle e demarcação de espaços no piso do estabelecimento (interna e externamente)
para garantir a distância entre as pessoas que aguardam a retirada do produto;

II - Disponibilizar álcool em gel 70º para utilização dos clientes, inclusive mediante uso de
borrifadores quando da entrada no estabelecimento;
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III - Não permitir o consumo de produtos no interior do estabelecimento após o horário indicado
no inciso IV do caput;

IV - Devem atuar no sentido de dispersas aglomerações nas áreas internas e externas do
comércio;

V - Devem exigir o uso constante de mascaras dos consumidores, trabalhadores e
entregadores nos termos do o § 4º do art. 26-B deste Decreto.
§2º Os bares e estabelecimentos afins, bem como todos aqueles estabelecimentos que
tenham como atividade predominante a venda de bebidas alcoólicas para consumo no
local, têm suas atividades suspensas.
I – No caso de descumprimento poderá ser aplicada a multa por infração leve disposta no
art. 64, I, da Lei Complementar Municipal 174/2014;
II – Na primeira reiteração será aplicada a multa por infrações graves, e na segunda
reiteração será aplicada multa por infração gravíssima e o cancelamento do alvará de
licenciamento de estabelecimento, previstos no art. 63 e 64 da Lei Complementar
Municipal 174/2014.
Subseção V
Do funcionamento das agências bancárias e do comércio em geral
Art. 26-F As agências bancárias e o comércio em geral deverão observar as seguintes restrições e
adequações:

I - Promover a demarcação de espaços do estabelecimento (interna e externamente) para
garantir o distanciamento de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas,
devendo o promover o rígido controle para evitar aglomerações em seus ambientes;
II - Disponibilizar álcool em gel 70º para utilização dos clientes, inclusive mediante uso de
borrifadores quando da entrada no estabelecimento;
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III - Devem exigir o uso constante de mascaras dos consumidores, trabalhadores e
entregadores nos termos do § 4º do art. 26-B deste Decreto.
Parágrafo único Os cabeleireiros, as barbearias, as manicures e estabelecimentos afins
somente poderão atender mediante prévio agendamento, com hora marcada, sem
prejuízo ao previsto nos incisos acima.
Subseção VI
Do transporte público, e do transporte coletivo de passageiros
Art. 26-G A circulação de ônibus, micro-ônibus, furgões/vans e demais veículos destinados ao
transporte coletivo de passageiros ficará condicionada à observância dos seguintes requisitos:

I - Em dois momentos diários, no início e na metade do período de circulação, o interior dos
veículos deverá ser limpo e desinfetado, podendo se utilizar ao menos um dos seguintes
produtos: Hipoclorito de sódio ou cálcio, na concentração de 0.5%; Alvejantes contendo
hipoclorito (de sódio, de cálcio); Peróxido de hidrogênio 0.5%; Ácido peracético 0,5%;
Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%; e Desinfetantes com ação
viricida;

II - Ao final do dia, o exterior dos veículos deverá ser limpo e desinfetado com álcool 70%, água e
sabão ou outros produtos indicados pelas autoridades sanitárias competentes (nós);

III - Locais como balaústres, pega-mãos, barras de apoio e outros deverão receber higienização
em todos os intervalos de higienização com cuidados reforçados, mediante o uso de quaternário
de amônia de quarta ou quinta geração;

IV - A limpeza dos filtros do ar-condicionado dos veículos que possuírem janelas travadas deverá
ser intensificada;

V - Os veículos que não possuírem janelas travadas deverão circular com as janelas abertas;
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VI - Motoristas e demais funcionários que laborarem nos veículos deverão reforçar seus cuidados
pessoais, com uso de máscara obrigatório, lavando sempre as mãos e utilizando álcool gel a cada
viagem realizada;

VII - A venda de passagens embarcadas é permitida desde que respeitadas às regras de segurança
quanto ao distanciamento de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre as entre pessoas e
procedimentos sanitários;

VIII - A lotação de cada veículo deverá ser limitada ao equivalente a 60% (sessenta por cento) de
sua capacidade nominal;

Parágrafo único - Não é recomendado o ingresso de pessoas com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos em veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros,
excetuando-se o transporte sanitário.
Subseção VII
Do funcionamento de igrejas, templos e locais de culto

Art. 26-G Estão suspensos por termo indeterminado a realização de cultos religiosos, missas e
afins que acarretem reunião de público, em ambientes públicos ou privados, inclusive em
ambientes domiciliares.
Subseção VIII
Das recomendações

Art. 26-H Recomenda-se que a toda a população de Araquari, em especial as pessoas com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, que adote o isolamento domiciliar, visando a restrição a
circulação evitando-se a disseminação do vírus SARS-CoV-2.

Parágrafo único Excetua-se a circulação para desempenho das atividades laborativas,
comparecimento a atendimento de saúde e aquisição de produtos alimentícios e de saúde.
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CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27 Eventuais transgressões as previsões deste Decreto acarretarão a aplicação das medidas
previstas na Lei Complementar Municipal 174/2014 e Lei Estadual nº 6.320/1983.

§1º Os estabelecimentos interditados por motivo de descumprimento deste Decreto ficarão
fechados, no mínimo, por 07 (sete) dias, ainda que tenham cumprido as exigências e ou
protocolado solicitação de desinterdição em período inferior.

§2º A cada reincidência que implique aplicação de interdição prorroga o tempo mínimo de
fechamento por mais 07 (sete) dias, de forma que no caso de reincidência o estabelecimento
ficará fechado por 14 (quatorze) dias e de nova reincidência por 21 (vinte e um) dias, e assim
sucessivamente.

Art. 28 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o disposto
em contrário em especial nos Decretos 041 e 042 de 2020, exceto no que dispõe quanto
ao Estado de Emergência.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI-SC
EM 03 DE ABRIL DE 2020.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAQUARI

