
 

  

 

 

DECRETO Nº 58, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Proíbe a circulação de pessoas no município de Águas Frias 

no horário compreendido entre 22:00 horas às 05:00 horas, a 

partir do dia 23 de fevereiro de 2021 até o dia 28 de fevereiro 

de 2021, como medida de enfrentamento à infecção humana 

pela covid-19. 

 

  LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito Municipal de Águas Frias-SC, no uso das 

atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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 da República; 

CONSIDERANDO que o Congresso Nacional no dia 20 de março de 2020, 

reconheceu o Estado de Calamidade Pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 2000;  

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do 

Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 454/GM/MS, de 20 de março de 2020, que 

declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do COVID-19; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1.027 de 18.12.2020 que instituiu 

novas regras para organização das medidas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 

no Estado de Santa Catarina;  

CONSIDERANDO a oportunidade e conveniência ao interesse público da 

medida implementada por este decreto, já reconhecida inclusive pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, no sentido de que ampliação de horários de funcionamento e 

flexibilização de ocupação de estabelecimentos aliada à competente fiscalização “facilita a 

fiscalização do Estado e a observância dos critérios de segurança estabelecidos, afastando-se 

eventual clandestinidade”;  



 

  

CONSIDERANDO a possibilidade da efetiva punição aos infratores das 

normas de segurança em saúde e vigilância sanitária vigentes durante a pandemia da COVID-

19, com as medidas ora adotadas;  

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 18.032, de 08 de dezembro de 2020 e o 

Decreto Estadual nº 562/2020.  

CONSIDERANDO que estudos demostram a eficácia das medidas de 

afastamento social para contenção da disseminação da COVID-19, 

 

DECRETA: 

Artigo 1º. Fica proibida a circulação e permanência de pessoas nas vias 

públicas, praças, pátios e calçadas em frente a bares, restaurantes e similares do município 

de Águas Frias das 22:00 horas até às 05:00 horas do dia seguinte, a partir do dia 23 de 

fevereiro de 2021 até 28 de fevereiro de 2021. 

§ 1º. No horário em que a circulação é permitida, fica também proibida a 

aglomeração de pessoas nas vias públicas, praças, pátios e calçadas em frente a bares, 

restaurantes e similares.  

§ 2º. Ficam excetuadas da proibição disposta no caput as pessoas que, 

comprovadamente, estiverem em deslocamento em razão de atividade laboral não vedada. 

Artigo 2º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator ao 

pagamento de multa no valor de 1 UFRM (Unidade de Referência Municipal), que será 

dobrado no caso de reincidência, sem prejuízo da responsabilização criminal como incurso 

nas penas do artigo 268 do Código Penal. 

Artigo 3º. A fiscalização do contido no presente Decreto ficará a cargo das 

Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica Municipais e da Polícia Militar, que poderão 

efetuar o encerramento de qualquer atividade que esteja em desacordo com as disposições 

deste Decreto.  

Artigo 4º. Este Decreto entra em vigor na presente data, pelo prazo nele 

previsto e ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

LUIZ JOSÉ DAGA 

     Prefeito Municipal 
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