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DECRETO N°  4087, DE 24 DE )Q'BÇO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A CONTINUIDADES DAS DIDAS DE 
ENFRZNTNNTO DA COVID-1 9 E ESTABELECE OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

LEANDRO JOSÉ ALBA, Prefeito de Riqueza, Estado de 
Santa Catarina, em exercido, usando das 
atribuições que lhe confere o Artigo 64, VII, da 
Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que o nível da Avaliação de Risco Potencial do 
Estado de Santa Catarina para região do Oeste permanece era nivel 
GRA VÍSSIMO (representado pela cor vermelha no mapa do Estado); 

CONSIDERANDO a necessidade de se conter a disseminação da COVXD-
19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde; 
CONSIDERANDO o perceptivel afrouxamento de parcela da população 
quanto à observância das regras de distanciamento e isolamento 
social; 

CONSIDERANDO a tentativa de desestimular aglomerações visto que 
como medida preventiva à propagação do Covid-19 (coronavirus), a 
relevância de que os brasileiros evitem aglomerações e o contato 
próximo com outras pessoas. A recomendação ocorre porque a 
transmissão pelo virus costuma ocorrer pelo ar ou por contato 
pessoal com secreções contaminadas; 

CONSIDERANDO o colapso na rede de saúde pública e privada do 
Oeste de Santa Catarina, com ausência de vagas nas UTI's - 
Unidades de Terapia Intensiva e severo comprometimento do 
atendimento am.bulatorial, bem como o colapso da rede hospitalar; 

CONSIDERANDO que, no âmbito do Município de Riqueza/SC, tem sido 
observado o descumprimento das determinações normativas alusivas 
ao enfretamento da pandemia em diversos setores; 

CONSIDERANDO que se está enfrentando o pior momento no que diz 
respeito ao comprometimento cia capacidade instalada da rede de 
atendimento em saúde do municipio e região; 

CONSIDERANDO a manifestação do Comitê de Gestão de Risco 
Municipal, na presente data. 
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DECRETA: 

Art. 10  No arr±ito do Município de Riqueza, serão adotadas as 
medidas dos Decretos 1.218, de 19 de março de 2021 e 1.221, de 23 
de março de 2021, emitidos pelo Governo do Estado de Santa 
Catarina, que contém medidas para enfrentamento da infecção 
humana coronavirus. 

Art. 2° As medidas previstas neste Decreto poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do Municipio. 

Art. 30  O prazo de viflncia das restrições seguirá o Decreto 
Estadual. 

Art. 4°  Este Decreto entra em vigor na data de 25 de março 2021, 
revogadas as disposições em contrário. 

Riqueza/SC, 24 de março de 2021. 

JOSÉ ALBA 
Prefeito de Riqueza 

ALEXANDRE SCBZNAflO 
Secretário de Saúde e Promoção Social 
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