
O MTG/SC vem comunicar a todos os associados que conforme o novo 
Decreto n.º 630 de 1º de junho de 2020, que altera o Decreto 562, de 
2020, expedido pelo Governo do Estado de Santa Catarina, continuam 
suspensos todos os eventos e ou aglomerações até 05 de julho de 
2020.

IV – até 5 de julho de 2020, a atividades em cinemas, teatros, casas 
noturnas, museus, parques temáticos, bem como realização de 
eventos, shows e espetáculos que acarretam reunião de público. 

Decreto 562/2020 

“Art. 9º A governança das medidas sanitárias adotadas no 

...

Art. 1º O art. 8º do Decreto 562. De 17 de abril de 2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

 III – até 5 de julho de 2020, o calendário de eventos esportivos 
organizados pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE), 
bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa 
privada;

“Art. 8º Ficam suspensos, em todo o território catarinense, sob 
regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei 
federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020: 

Art. 2º O art. 9º do Decreto nº 562, de 2020, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 



§ 3º O COES deverá emitir protocolos sanitários e epidemiológicos 
a respeito de atividades públicas e privadas, a fim de orientar as 
autoridades sanitárias municipais. 

§ 4º Ficam ratificadas as portarias do COES editadas até 8 de junho 
de 2020, sendo consideradas protocolos sanitários para fins de 
tomada de decisão pelas autoridades sanitárias municipais.” 

§ 1º A pactuação estabelecida entre os Municípios abrangidos 
pela respectiva região de saúde poderá orientar as deliberações 
das autoridades sanitárias municipais quanto às medidas de 
enfrentamento do coronavírus.

 § 2º Para fins do disposto neste Decreto, as regiões de saúde são 
definidas por meio de ato do Secretário de Estado da Saúde. 

território estadual será compartilhada com os Municípios nas 
respectivas regiões de saúde, cabendo aos entes municipais a 
deliberação a respeito do funcionamento de atividades públicas 
ou privadas em seus territórios, de acordo com as informações 
técnicas emanadas pelas autoridades sanitárias federal, estadual 
e municipais, bem como com as recomendações sanitárias e 
epidemiológicas do COES, a fim de conter a contaminação e a 
propagação do coronavírus. 

Portanto, o MTG/SC informa que seguirá rigorosamente às 
determinações emanadas pelo Governo Federal, Estadual, bem como 
aquelas que posteriormente vierem a ser emitidas pelos Governos 
Municipais, a fim de conter a propagação do coronavirus.

Valcírio Fernando Harger
Presidente do MTG/SC
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