ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL
Decreto nº 008/2021 de 27 de janeiro 2021.
“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE ALVARÁS
SANITÁRIOS E DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

NEVIO ANTONIO MORTARI, Prefeito Municipal de Paial-SC, no uso das
atribuições que lhe são conferidas em Lei, e de conformidade com o Art. 51
da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria/MS de nº 188, de 3 de fevereiro que declara Emergência em
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o Decreto do Senado Federal nº 6 de 20 de março de 2020 que
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Santa Catarina de nº 515, de 17 de março de
2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do
COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à
COVID-19, e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 019/20 de 23 de março de 2020, que declara
situação de emergência no Município de Paial, define medidas adicionais para a prevenção e
enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências, e, em especial,
CONSIDERANDO o Decreto nº 082/20 de 29 de outubro de 2020, que decreta situação de
emergência nas áreas do município de Paial/SC afetadas por estiagem (COBRADE 1.4.1.1.0),
conforme IN/MI Nº 02/2016 e das outras providências.
CONSIDERANDO a necessidade de configuração e adequação a Lei Estadual n.
16.157/2013, em especial quanto a competência de o Corpo de Bombeiros Militar realizar a
vistoria e aprovação, com a devida comunicação ao Município acerca das desconformidades
constatadas e das infrações apuradas.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica PRORROGADO, até o dia 31 de março de 2021, o prazo de validade dos
alvarás de localização e funcionamento e alvarás sanitários, vencidos a partir de 31 de janeiro de
2021.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL
Decreto nº 008/2021 de 27 de janeiro 2021.
Art. 2º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento,
de acordo com as necessidades do Município.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado
por prazo superior.
Gabinete do Prefeito Municipal de Paial, em 27 de janeiro de 2021.

___________________________________________________________
NEVIO ANTONIO MORTARI
Prefeito Municipal
Registrado e publica-se.
Paial, 27 de janeiro de 2021.
__________________________________________________
ADELMO LUIS BRAATZ
Secretário da Adm. Planejamento e Finanças.
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