
 

  
 

 

DECRETO Nº. 096/2020 

 

“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE 

CANOINHAS.” 

 

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Artigo 66, 

Inciso VI da Lei Orgânica do Município,  

 

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 e devido necessidade de saúde pública de 

medidas para enfrentamento desta emergência; 

CONSIDERANDO a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO os Decretos 509 e 515 de 17 de março de 2020 do Governo 

do Estado de Santa Catarina e suas atualizações; 

CONSIDERANDO Nota Técnica n10/2020 DIVS/SES sobre as orientações para 

prevenção de contágio por coronavírus (COVID-19) em alojamentos para 

hospedagem temporária de trabalhadores sob-responsabilidade do empregador; 

CONSIDERANDO Norma Regulamentadora n24 que define Alojamento o 

conjunto de espaços ou edificações, composto de dormitório, instalações 

sanitárias, refeitório, áreas de vivência e local para lavagem e secagem de 

roupas, sob-responsabilidade do empregador, para hospedagem temporária de 

trabalhadores e que os trabalhadores hospedados com suspeita de doença 

infectocontagiosa devem ser submetidos à avaliação médica que decidirá pelo 

afastamento ou permanência no alojamento; 

CONSIDERANDO Lei 8.080/1990 no que se refere às responsabilidades do 

município e atribuições  da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica; 

Considerando que há apenas um hospital referência para atendimentos COVID 

19 na microrregião, sendo que os leitos de UTI exclusivos ainda não foram 

habilitados pela SES nem pelo MS, 

CONSIDERANDO que a situação de transmissão da COVID 19 em nosso 

município não apresenta transmissão comunitária. 

CONSIDERANDO a notificação do primeiro caso positivo de Covid-19 no 

Município e 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, fica decretado no território do 

Município de Canoinhas, resolve: 

 

DECRETAR 

 

Art. 1º - O setor de "construção civil", serviço não essencial, deverá prorrogar 

por 30 dias a vinda de novos trabalhadores advindos de outros Estados da 

Federação; 

 
Art. 2º - Toda movimentação de funcionários, seja de entrada ou de saída do 
Município, deverá ser notificada e acompanhada pela Vigilância Sanitária e 

Vigilância Epidemiológica do Município de Canoinhas, principalmente 
informando o meio de transporte utilizado e procedimentos adotados com a 
finalidade de garantir estratégias de prevenção da transmissibilidade do vírus 

no âmbito do Município. 
 
Art. 3º - A empresa que demandar mão-de-obra para construção civil advinda 
de outros Estados da Federação deverá disponibilizar meios de contato para 

denúncias em caso de descumprimento das recomendações fora do horário de 
expediente, dando ainda, ampla publicidade desses canais de comunicação. 

 
Art. 4º - Que as questões relacionadas ao transporte coletivo de trabalhadores 
devem seguir rigorosamente as recomendações dos Decretos do Estado de 

Santa Catarina e comunicando antecipadamente às autoridades sanitárias 
para que possam garantir fiscalização e controle adequados à situação da 
PANDEMIA; 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

       Canoinhas/SC, 04 de maio de 2020. 

  

 

                                      GILBERTO DOS PASSOS  

Prefeito  

 

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 

Administração, Finanças e Orçamento em 04/05/2020. 

 

 

 

DIOGO CARLOS SEIDEL 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.  


