Ofício Circular nº 118/20

Florianópolis, 04 de dezembro de 2020.

Considerando o atual cenário epidemiológico do Estado de Santa Catarina evidenciado
pela atualização do Mapa de Risco Potencial na data de 02/12/20, que aponta 15 Regiões de
Saúde em nível GRAVÍSSIMO (representado pela cor vermelho) e 01 Região de Saúde em
nível GRAVE (representado pela cor laranja), solicitamos que:
- As equipes de VISA Estaduais e Municipais devem se apoiar no seu território para as
ações de fiscalização para o enfrentamento da pandemia em especial nas atividades com
restrições sanitárias conforme as Portarias vigentes. Segue anexa, segue planilha para facilitar o
entendimento, mas que não substitui as normas vigentes;
- As equipes de VISA Estaduais e Municipais devem dar atenção especial às denúncias
de situações que podem ser evitadas antecipando a abordagem para a não realização das
mesmas conforme cada situação;
- As forças de segurança pública (polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros)
para que também intensifiquem as ações de fiscalização em especial para as atividades
proibidas no risco potencial gravíssimo em espaços públicos (praias, praças, parques, etc),
eventos clandestinos e atividades que apresentem maior potencial de aglomeração de pessoas.
Segue planilha anexa para facilitar, mas que não substitui as normas vigentes;
Ressaltamos a importância do papel da fiscalização e para tanto as equipes precisam
eleger as prioridades, atender as denúncias e trabalhar conjuntamente sempre que necessário. A
vigilância e a fiscalização compõem eixo fundamental no enfrentamento da pandemia e neste
cenário de risco atual.

Atenciosamente,
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