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DECRETO N. 1.162, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

 

 

PRORROGA E ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). 

 

 

 

MATIAS KOHLER, Prefeito Municipal de Guabiruba, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 92, inciso I, alínea “n”, da Lei Orgânica do Município, assim como em 

observância às disposições constantes na Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na 

Portaria SES n. 658, de 28 de agosto de 2020, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam prorrogadas por mais 10 (dez) dias, a contar de 08 de setembro de 

2020, as disposições contidas no Decreto 1.145, de 28 de julho de 2020, com alterações no 

inciso III, alínea “c”, do art. 1º e nos incisos I, IX e X do art. 2º, que passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 1º. (...) 

 

(...) 

 

III – (...) 

 

(...) 

 

c) a permanência de pessoas e as práticas esportivas e culturais coletivas, em 

espaços públicos, privados e comunitários de lazer, em parques, praças, atrativos turísticos, 

quadras poliesportivas, playgrounds, clubes de caça e tiro, centros de tradições e similares, 

com exceção dos jogos de futebol recreativo que poderão ser retomados desde que atendam 

as disposições previstas na Portaria Estadual n. 664, de 03 de setembro de 2020, bem como 

as canchas de bocha e as mesas de sinuca desde que atendam os protocolos da Secretaria 

Municipal de Esportes; 

 

(...)”. 
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“Art. 2º. (...) 

 

I - o comércio em geral poderá funcionar de segunda a sexta, das 6h às 19h, e 

aos sábados das 6h às 17h, desde que observada as seguintes exigências: 

 

(...) 

 

IX - academias, inclusive as que estão localizadas em clubes sociais e afins, 

poderão funcionar de segunda a sábado, sem restrição de horário;  

 

X - a realização de missas e cultos em igrejas ou templos de qualquer culto, bem 

como qualquer reunião presencial de cunho religioso, poderão ser realizadas de segunda a 

domingo, sem restrição de horário;  

 

(...)”. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Guabiruba/SC, 08 de setembro de 2020. 

 

 

 

MATIAS KOHLER 

Prefeito Municipal 

 

 
Registrado e Publicado no mural desta Prefeitura Municipal, no oitavo (8º) dia do mês de setembro 

(09) de dois mil e vinte (2020). 

 

 

EDIMAR MARCOS ALBINO 
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