MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

DECRETO Nº 12.009, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.
PRORROGA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 47, inciso VII, c/c
art. 57, inciso I, alínea “i”, todos da Lei Orgânica do Município de Itajaí, considerando, o
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas para
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus”, a Portaria SES nº 703, de 14 de agosto de 2020e, ainda o processo administrativo
nº 41859/2020-e;
DECRETA:
Art. 1º O art.1º do Decreto nº 12.007, de 09 de setembro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
I – no inciso I, alínea “c”, onde se lê: “horário de funcionamento das 6hs às 24:00hs, de segundafeira à domingo”, leia-se: “horário de funcionamento de acordo com o permitido em seu alvará”;
II - no inciso II, alínea “a”, onde se lê: “horário de funcionamento das 06hs às 01hs, de segundafeira à domingo”, leia-se “horário de funcionamento de acordo com o permitido em seu alvará”;
III – no inciso III, onde se lê: “abertura de segunda-feira à domingo, das 6hs às 24hs”, leia-se:
“abertura de acordo com o permitido em seu alvará de funcionamento”.
Art. 2º As restrições, suspensões e vedações previstas no Decreto nº 12.007, de 09 de setembro
de 2020, que não foram alteradas expressamente no presente Decreto ficam prorrogadas até 23 de
setembro de 2020.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 17 de
setembro de 2020.
Prefeitura de Itajaí, 16 de setembro de 2020.
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