
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ 
 

DECRETO N° 40.320, 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Declara Estado de Calamidade Pública no município de 

Chapecó para enfrentamento da pandemia do COVID-

19, e dá outras providências.  

 

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso 

de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da Lei Orgânica 

do Município de Chapecó,  

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 a Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 

2020; 

CONSIDERANDO  a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal (ADI 6625) que manteve em vigor os artigos 3º ao 3º-J da Lei nº 13.979, de 

2020, por conta da manutenção do estado de calamidade ainda existente em todo o 
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território nacional. 

CONSIDERANDO  o Decreto Estadual nº 1.168, de 24 de fevereiro 

de 2021, que estabelece, em caráter extraordinário, medidas de enfrentamento da 

COVID-19 em todo o território catarinense e estabelece outras providências. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública para todos os 

fins de direito no Município de Chapecó. 

 

Art. 2º Ficam mantidas as disposições contidas no Decreto Municipal 

nº 38.652, de 16 de março de 2020, que determina medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), à exceção do disposto no art. 6º, que fica expressamente revogado. 

 

Parágrafo único. Aos órgãos e entidades da Administração Municipal 

é autorizada a adoção de medidas administrativas necessárias à imediata resposta 

por parte do Poder Executivo ao enfrentamento da pandemia do COVID-19. 

 

Art.3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir do dia 22 de fevereiro de 2021 até o dia 30 de junho de 2021. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado 

de Santa Catarina, em 25 de fevereiro de 2021. 

 

JOÃO RODRIGUES 

                                                             Prefeito Municipal 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/c/chapeco/decreto/2020/3865/38652/decreto-n-38652-2020-determina-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-import-ncia-internacional-decorrente-do-coronavirus-covid-19-cria-a-comissao-de-resposta-ao-coronavirus-e-da-outras-providencias

		2021-02-25T17:14:23-0300
	JOAO RODRIGUES:23278951387




