
        ESTADO DE SANTA CATARINA
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.633, DE 30 DE JULHO DE 2020.

Altera o Decreto 2.628/2020, que dispõe sobre a adoção
de  medidas  regionalizadas  para  o  enfrentamento  da
Emergência  de  Saúde  Pública  de  importância
internacional decorrente da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso XVII do artigo 64 da Lei Orgânica do Município de Bombinhas,

CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 454, de 20 de março de
2020,  expedida  pelo  Ministério  da  Saúde,  declarando  em  todo  território  nacional  o  estado  de
transmissão comunitária do novo Coronavírus, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente de Covid-19;

CONSIDERANDO a situação epidemiológica apresentada pelo Estado de Santa Catarina, através da
Matriz de Avaliação de Risco Potencial de 07 de julho de 2020, relacionada à região da Foz do Rio
Itajaí, incluindo a região como risco potencial gravíssimo da doença do novo Coronavírus;

CONSIDERANDO a dinâmica e celeridade necessárias no processo decisório na região do da Foz
do Rio Itajaí, sem prejuízo da observância dos princípios da precaução e prevenção sanitária e de
saúde pública;

CONSIDERANDO a variação do avanço da doença, principalmente nas dimensões de isolamento
social e investigação/testagem e isolamento de casos;

CONSIDERANDO a  recomendação  do  Ministério  Público  de  Santa  Catarina  ao  Estado  e  aos
Municípios divulgada no dia 10 de julho de 2020;

CONSIDERANDO a Matriz Multiescalar Territorial Covid-19 e as recomendações pelo Governo
Estadual,  avaliadas  de  forma  regionalizada,  com  adoção  de  critérios  técnicos-científicos  para
autorizar ou suspender atividades que acarretem incremento do risco sanitário à sua população, além
da avaliação do risco x benefício da atividade para autorizar funcionamentos e/ou restrições no seu
território;

CONSIDERANDO as  discussões  entre  o  Comitê  Regional  de  Enfrentamento  da  Pandemia  de
COVID-19, a Comissão Inter gestores Regional da Foz do Rio Itajaí  e os Prefeitos da região da
AMFRI em reunião realizada no dia 09 de julho de 2020;

CONSIDERANDO a elaboração e divulgação do Documento Orientador nº 01/2020, datado de 10
de julho de 2020 pelo Comitê Regional de Enfrentamento da Pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de buscar medidas que visem garantir maior estabilidade jurídica
para a tomadas de decisões de enfrentamento de combate ao COVID-19; e 
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CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em reunião realizada na sede da Associação na data de
13 de julho de 2020, visando a padronização das ações para implantar uma política de regionalização
para o combate ao COVID-19 na Região da AMFRI; 

DECRETA:

Art 1º  O Decreto Municipal nº2.628, de 15 de julho de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Art.  1º   Sem  prejuízo  das  demais  determinações  constantes  nos  Decretos  Estaduais  e
Municipais, fica obrigatório no âmbito do Município de Bombinhas, até o dia 15 de agosto
de 2020 ou até novas recomendações das Autoridades Federais, Estaduais ou Municipal,  a
adoção das  medidas constantes no presente decreto.

(…)

Art. 18. As missas, cultos e demais atividades religiosas  deverão observar as orientações
contidas na Portaria da Secretaria Estadual de Saúde nº254, de 20 de abril de 2020.

(...)

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Bombinhas, 30 de julho de 2020.

Paulo Henrique Dalago Muller
Prefeito Municipal
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