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DECRETO Nº 2.914, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 
 
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE PONTO FIXO NA FAIXA DE 
AREIA E SOBRE O USO DE CADEIRAS NA GUARDA DO EMBAÚ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, 
No uso de suas atribuições,  
 
Considerando a faixa de areia na porção pertencente ao Município de Palhoça/SC; 
 
Considerando o poder-dever de regulação do uso e ocupação, previsto na 

legislação municipal; 
 
Considerando que a comunidade local da Guarda do Embaú se apresenta de forma 

organizada e disciplinada; 
 
Considerando o crescente fluxo de turistas e a necessidade de regular o trânsito e 

a ocupação dos espaços públicos, resolve 
 
D E C R E T A R: 

 
Art. 1º Fica autorizada a Associação Comercial e Empresarial da Guarda do 

Embaú a regulamentar os pontos fixos temporários, preteritamente existentes, na faixa de areia 
da Guarda do Embaú, do lado do Município de Palhoça. 

 
Parágrafo Único. A Associação deverá encaminhar os responsáveis ao Poder 

Executivo Municipal para os procedimentos necessários à autorização/alvará. 
 
Art. 2º Em contrapartida, os responsáveis pelos pontos fixos deverão cuidar do 

recolhimento de resíduos sólidos e da limpeza da faixa de areia da praia, durante todo o período 
da Temporada de Verão. 

 
Parágrafo Único. Compreende-se a limpeza e recolhimento previsto no caput 

deste artigo, o depósito dos resíduos deverá ocorrer no ponto de coleta mais próximo. 
 
Art. 3º Fica autorizado o uso dos espaços públicos, compreendendo logradouro e 

passeios públicos, pelos estabelecimentos comerciais na área central da Guarda do Embaú, com 
mesas e cadeiras, desde que não seja de uso exclusivo, sendo que o uso não poderá prejudicar o 
trânsito local, a carga e a descarga de mercadorias e a livre circulação dos transeuntes. 

 
Parágrafo Único. As autoridades públicas poderão definir de acordo com cada 

caso a violação do disposto no caput deste dispositivo, podendo determinar a reacomodação das 
mesas e cadeiras ou até mesmo a apreensão, na forma da legislação municipal. 

   
Art. 4º Durante a vigência da temporada de verão a área central da Guarda do 

Embaú vigorará o uso compartilhado das vias públicas por pedestres e veículos, ficando a 
Associação, prevista no art. 1º deste Decreto, responsável pelo seu gerenciamento. 

  



 
 

                        

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.  

 
Palhoça, 09 de novembro de 2021. 
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