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Considerando a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando que o momento atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agra-
vos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença (COVID19) no Estado de Santa Catarina, conforme Decreto nº 562/2020;
Considerando a importância e a necessidade da retomada gradativa das atividades sociais e econômicas, respeitada a situação epidemioló-
gica local, associado ao cumprimento das exigências para prevenção e mitigação da disseminação da COVID-19;
Considerando as análises realizadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina em relação à evolução da pandemia nas diferentes regiões 
do estado, combinadas com a disponibilidade de leitos e da atual estrutura de saúde existentes;
Considerando a Portaria nº 464, de 03 de julho de 2020, que instituiu o programa de descentralização e regionalização das ações de com-
bate a COVID-19;
Considerando a Portaria nº 592, de 17 de agosto de 2020, 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;
Considerando a Portaria nº 658, de 28 de agosto de 2020, que altera a Portaria nº 592, de 17 de agosto de 2020;
Considerando o Decreto nº 1.168 de 24 de Fevereiro de 2021 do Governo do Estado de Santa Catarina, bem como o Decreto nº 1.172 de 
26 de Fevereiro de 2021, que estabelecem, em caráter extraordinário, medidas de enfrentamento da COVID-19 em todo o território cata-
rinense;
Considerando, as previsões contidas na Lei Federal n° 13.979/2020 e no Decreto n° 630/2020 do Governo do Estado de Santa Catarina, 
especialmente seu art. 9°;
Considerando, a orientação do Tribunal de Contas de Santa Catarina acerca das ações administrativas voltadas ao combate à pandemia 
causada pelo coronavírus (Covid-19), bem como aquelas adotadas para amparo dos cidadãos em estado de vulnerabilidade socioeconômica;
Considerando que em situações excepcionais, como a presente pandemia do coronavírus (Covid19), em que se requer a proteção iminente 
da vida (bem jurídico maior a ser tutelado) e da saúde da coletividade, poder-se-ia admitir, por meio de Decreto regulamentando as situ-
ações específicas, que determinados servidores exerçam, em caráter de urgência e de modo temporário, atividades distintas do cargo ou 
emprego para o qual foram nomeados, desde que possuam habilitação específica para exercer o mister a que forem designados;
Considerando ser possível atribuir a servidores atividades distintas para atender às situações de interesse ao combate da pandemia, atento 
ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao da continuidade dos serviços públicos;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam designadas as servidoras, ALINE DUTRA - Matrícula nº 2365 e LUANA DELLA GIUSTINA STANG – Matrícula nº 2949, para 
exercerem a função de Fiscal Sanitário de Vigilância Sanitária, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º - As servidoras designadas, em razão do poder de polícia administrativa, exercerão todas as atividades inerentes a função de fiscal 
sanitário, tais como: inspeção e fiscalização sanitária, lavratura de auto de infração sanitária, instauração de processo administrativo sa-
nitário, interdição cautelar de estabelecimento; interdição e apreensão cautelar de produtos; fazer cumprir as penalidades aplicadas pelas 
autoridades sanitárias competentes nos processos administrativos sanitários e outras atividades estabelecidas para esse fim.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

São Ludgero – SC, 05 de Março de 2021
IBANEIS LEMBECK
Prefeito Municipal

NILVA SCHLICKMANN PICKLER
Secretária de Saúde
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LÉO FUCHTER
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DECRETO N. 15/2021
Publicação Nº 2908715

DECRETO Nº 15/2021
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS

IBANEIS LEMBECK, Prefeito de São Ludgero, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de São Ludgero, 
e considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado Nº 02/2021;

DECRETA:
Artigo 1º - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado Nº 02/2021 e, por conseguinte, autorizada a convocação dos 
candidatos aprovados para tomar posse dos cargos, conforme necessidade do interesse público e vagas disponibilizadas, devendo antes do 
ato de nomeação ser observado o limite com gastos de pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

São Ludgero – SC, 09 de Março de 2021.
IBANEIS LEMBECK
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Secretário de Administração, Finanças e Planejamento


