
 

 

DECRETO Nº. 4.211/2020 

“Dispõe sobre a prorrogação da validade do 

Alvará de Localização e Funcionamento  

emitidos em 2019, do vencimento das 

respectivas taxas e dá outras providências.” 
 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe são conferidas pelo artigo 49, inciso IV, da Lei Orgânica do Município e, 

ainda, com fundamento na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, e  

CONSIDERANDO que, no dia 17 de março de 2020, o Governador do Estado de 

Santa Catarina promulgou o Decreto n. 515, por meio do qual declarou “situação de 

emergência em todo o território catarinense”, para os fins de prevenção e enfrentamento 

à COVID-19. 

CONSIDERANDO que, no dia 23 de março de 2020, o Governador do Estado de 

Santa Catarina promulgou o Decreto n. 525, por meio do qual dispôs sobre novas 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do corona vírus. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 535, de 30 de março de 2020 expedido pelo 

Governador do Estado de Santa Catarina que estabelece novas regras  de enfrentamento 

da Epidemia Corona vírus (Covid-19, prorrogando a quarentena em decorrência da 

elevação dos casos de Covid-19 e do risco oferecido à população; 

CONSIDERANDO que, é de responsabilidade do Município a emissão de Alvará de 

Localização e Funcionamento, das atividades passíveis de fiscalização municipal, para 

que os contribuintes possam desenvolver suas atividades dentro da regularidade fiscal, e 

para o momento, elaborar ações de cunho econômico para enfrentamento da crise 

financeira causado pela pandemia do corona vírus. 

DECRETA: 
 

Art. 1
o
 – Fica prorrogada até o dia 30 de setembro de 2020, a validade do Alvará de 

Localização e Funcionamento emitido no ano de 2019. 

Art. 2
o
 – Fica prorrogado até o dia 30 de setembro de 2020, o vencimento da Taxa de 

Localização e Funcionamento para o ano de 2020. 

 



Art. 3
o
 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições ao contrário. 

 

 

Valdir Bugs 

Prefeito Municipal de Romelândia 

 

 
Registrado e publicado em data supra 

 

 

       Milton Aimi 

Secretário de Adm. e Fazenda 

 


