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DECRETO 3.913/2020 
 

 
Dispõe sobre as novas medidas para 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19) e dá outras 
providências. 
 

O Prefeito Municipal, no exercício da competência que lhe é 
outorgada pelo artigo 67, incisos IX e XII, da Lei Orgânica do 
Município, e 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à 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 a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação 
comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza 
pandemia;  

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus 
em gerar pacientes graves, levando os sistemas de saúde a receber 
uma demanda muito acima de sua capacidade de atendimento 
adequado; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus”; 

CONSIDERANDO a Portaria nº188, de 4 de fevereiro de 
2020 do Ministério da Saúde, que declarou Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO, ainda, a Portaria nº 356, de 11 de Março 
de 2020 do Ministério da Saúde, que estabelece as medidas para 
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) no Brasil; 

CONSIDERANDO, ainda, que a edição dos Decretos n. 507, 
de 16 de março de 2020 e n. 509, de 17 de março de 2020, que 
dispõem sobre as medidas de prevenção e combate ao contágio pelo 
coronavírus (COVID-19) nos órgãos e nas entidades da Administração 
Pública estadual e estabelece outras providências; 

CONSIDERANDO, que no dia 17 de março de 2020, o 
Governador do Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto n. 515, 
por meio do qual declarou “situação de emergência em todo o território 
catarinense”, para os fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, 
em face do qual foi decretada a quarentena pelo período de 7 (sete) 
dias; 

CONSIDERANDO, que no dia 17 de março de 2020, o 
Governador do Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto n. 515, 
por meio do qual declarou “situação de emergência em todo o território 
catarinense”, para os fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, 
em face do qual foi decretada a quarentena pelo período de 7 (sete) 
dias; 

 
CONSIDERANDO, que no dia 23 de março de 2020, o 

Governador do Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto n. 525, 
que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus e estabeleceu outras providências, o qual inclusive 
estendeu os prazos até então determinados para a quarentena em 
todo o Estado de Santa Catarina; 

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 3.908/2020; que 
acatou o período de quarentena estabelecido pelo Governo do Estado, 
no âmbito municipal; 

CONSIDERANDO, por fim, que a situação demanda o 
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença no Município de São João Batista; 

DECRETA: 
Art. 1º O art. 1º e art. 2º, caput, do Decreto Municipal nº 

3.908/2020, passam a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 1 Para enfrentamento da situação de emergência no 
âmbito do Município de São João Batista, aplicam-se 
integralmente as disposições constantes do Decreto n. 525, de 
24 de março de 2020, que determinou a suspensão em todo o 
território catarinense, sob regime de quarentena, nos termos 
do inciso II do art. 2º da Lei federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020: 
I – pelo período de 7 (sete) dias: 
a) as atividades e os serviços privados não essenciais, a 
exemplo de academias, shopping centers, bares, restaurantes 
e comércio em geral; 
b) os serviços públicos considerados não essenciais, em 
âmbito municipal, estadual e federal, que não puderem ser 
realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto; 
c) a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro; 
d) a circulação de veículos de transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal de passageiros; e  
e) a circulação e o ingresso no território do Município de São 
João Batista de veículos de transporte interestadual e 
internacional de passageiros, público ou privado, bem como 
os veículos de fretamento para transporte de pessoas; 
II – pelo período de 30 (trinta) dias: 
a) os eventos e as reuniões de qualquer natureza, de caráter 
público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, 
missas e cultos religiosos; e 
b) a concentração e a permanência de pessoas em espaços 
públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias. 
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão 
coincidentes no que concerne a sua contagem de início e final, 
com o Decreto Estadual nº 525/2020. 
Art. 2º No âmbito do Poder Executivo municipal, serão 
suspensos, durante o período de vigência da quarentena 
decretada pelo Governo Estadual, o atendimento ao público 
em todos os órgãos da Administração Pública municipal, 
exceto, nas unidades de atenção à saúde, de vigilância 
sanitária e no órgão municipal de proteção e defesa civil. 
[...]” 
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

São João Batista, 24 de março de 2020. 
 

 
Daniel Netto Cândido 
Prefeito Municipal 

 


