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DECRETO Nº 051/2020 

 

Dispõe sobre novas as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo artigo 97, VIII, da Lei Orgânica do Município e, ainda,  
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020 que declara situação 
de emergência em todo o território catarinense, nos termos do cobrade nº 1.5.1.1.0 – 
doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e 
estabelece outras providências; 
 
CONSIDERANDO que o que o Decreto Municipal n. 015, de 18 de março de 2020, declarou 
situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Anitápolis, em 
função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a Portaria 592 de 17 de Agosto de 2020, a Portaria 658 de 28 de agosto 
de 2020 e a Portaria 664 de 03 de setembro de 2020 da Secretaria Estadual de Saúde que 
estabelece os critérios de funcionamento das atividades de interesse regional e local, bem 
como as medidas de enfrentamento da COVID-19, de acordo com os níveis de risco da 
Avaliação do Risco Potencial Regional das regiões de saúde e o atual enquadramento da 
região da Grande Florianópolis em risco potencial grave. 

 
DECRETA:  

 

 

Art. 1º Aplicam-se ao território de Anitápolis, as medidas de enfrentamento 

disciplinadas nos artigos, 4º e 8º da Portaria 592 de 17 de agosto de 2020 e alteraçoes pela 

Portaria 658 de 28 de agosto de 2020, e os critérios para a retomada do futebol recreativo 

definidos na Portaria 664 de 03 de setembro de 2020 da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Art. 2º Os serviços públicos municipais funcionarão de forma presencial, respeitado 

o limite de 30% (trinta por cento) do total de agentes públicos em exercício nos respectivos 

órgãos, excetuados os serviços essenciais. 

 

§1º A fim de cumprir a determinação prevista no caput do artigo, os Secretários de 

cada pasta deverão comunicar aos servidores subordinados que devam comparecer em 

turnos intercalados e aqueles que deverão realizar suas atividades em trabalho remoto, 

execetuados os serviços essenciais. 
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§2º Os funcionários pertencentes ao grupo de risco para COVID-19 deverão 

obrigatoriamente exercer suas atividades em trabalho remoto. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor no dia 03 de setembro de 2020, devendo ser 

reavaliado de acordo com os níveis de risco da Avaliação do Risco Potencial ds regiões de 

saúde. 

 
 

Anitápolis, em 03 de setembro de 2020. 

 

 

 
Laudir Pedro Coelho 

Prefeito Municipal 

 
 

Registrado e publicado o presente decreto no órgão oficial do município de 

anitápolis, em 03 de setembro de 2020. 

 

 

 
Fernanda Coelho Raimundo 

Chefe de Gabinete 


