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DECRETO nº 8.570, DE 01 DE ABRIL DE 2020.
Dispõe sobre a alteração do § 3º do art. 3º do Decreto nº 8.561, de 18 de março de 2020, que declarou Situação de
Emergência no Município de Brusque e definiu outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do
Coronavírus (COVID-19.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IV do art. 82 da Lei
Orgânica do Município, e considerando a Portaria GAB/SES191/2020, em que se autorizou a retomada de obras
públicas e às atividades acessórias ou de suporte que disponibilizam insumos necessários ao desenvolvimento dos
serviços, por serem considerados essenciais,
DECRETA:
Art. 1º O § 3º do art. 3º do Decreto nº 8.561, de 18 de março de 2020, alterado pelo art. 4º do Decreto nº 8.562, de 19
de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
§ 3º Consideram-se serviços públicos essenciais aqueles imprescindíveis para a garantia e manutenção dos direitos
fundamentais da sociedade, a exemplo dos serviços nas áreas da saúde, da vigilância sanitária, da proteção e
defesa civil, da guarda de trânsito de Brusque, do saneamento básico, e as atividades relacionadas à conservação
das vias públicas e à execução de obras públicas no Município. (NR)
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir de 06/04/2020.
Art. 3º Revogam-se disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de abril de 2020.
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
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