
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Terra do Homem da Terra

CAMPEÃO GAÚCHODE PRODUÇÃO DE LEITE E SUÍNOS
(Lei Estadual nº 15.659, de 8/7/2021)

Decreto nº 17, de 11 de março de 2022

Dispõe sobre as medidas emergenciais

de enfrentamento da pandemia de

Covid-19 e dá outras providências.

Adair Philippsen, Prefeito do município de Santo Cristo, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

considerando as análises da situação epidemiológica da Covid-19 no

Município e na região;

considerando o que dispõe a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de

2020, que estabelece em seu inciso III, alínea "d", do art. 3º, que para o

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente da COVID-19, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas

competências, entre outras, a determinação de realização compulsória de

vacinação e outras medidas profiláticas;

considerando a existência de interesse local nos termos do art. 30, inciso I,

da Constituição Federal;

Decreta:

Art. 1º Fica desobrigado o uso de máscaras faciais para o acesso e

permanência de indivíduos nas dependências de estabelecimentos industriais,

comerciais e de prestação de serviços, bem como de órgãos públicos municipais e

os demais locais, ambientes e veículos de uso público restrito ou controlado,

abertos ou fechados.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica a pessoa infectada ou

com suspeita de contaminação por contato próximo de pessoa infectada com o

novo coronavírus, durante o período de transmissão, ou com sintomas gripais.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Cristo, 67º Ano da Emancipação, 11 de março de 2022.

Adair Philippsen,

Prefeito.

Registre-se e publique-se.

Loreci Anastácia Finger Riewe,

Vice-prefeita.


