
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BLUMENAU 
GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO N. 13.092, DE 11 DE MARÇO DE 2021. 

 

ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DO DECRETO 

N. 13.070, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2021, 

QUE “INSTITUI, SEM PREJUÍZO DAS MEDIDAS 

ESTABELECIDAS PELO ESTADO DE SANTA 

CATARINA PARA A RESPECTIVA REGIÃO DE 

SAÚDE, MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E MAIS 

RESTRITIVAS DE ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-

2), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU.”. 

 

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de 

Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II, 

V e VII do artigo 59, na forma das alíneas “a” e “o” do inciso I 

do artigo 75, todos da Lei Orgânica do Município, promulgada em 

29 de março de 1990, e com fundamento nos artigos 38 e 8º do 

Anexo Único da Lei Complementar n. 84, de 09 de junho de 1995, 

que “institui o Código de Saúde do Município de Blumenau”, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os incisos do caput do artigo 2º 

do Decreto n. 13.070, de 27 de fevereiro de 2021, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º [...] 

I - das 14h30 de 13 de março de 2021 às 

3h de 15 de março de 2021 e das 14h30 de 20 de março de 2021 

às 3h de 22 de março de 2021, a circulação de veículos do 

transporte coletivo urbano municipal de passageiros, com 

exceção dos que percorrerão as linhas destinadas a atender 

profissionais de saúde; 

II - das 8h às 12h de 13 de março de 2021 

e das 8h às 12h de 20 de março de 2021, o sistema de 

estacionamento rotativo pago nas vias públicas; 

III – até 19 de março de 2021, de segunda 

à sexta-feira, a concentração, a circulação e a permanência de 

pessoas em parques e praças; 
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IV – de 10 de março de 2021 a 12 de março 

de 2021 e de 15 de março de 2021 a 19 de março de 2021, das 

22h de um dia às 6h do dia subsequente: 

[...] 

V - de 10 de março de 2021 a 12 de março 

de 2021 e de 15 de março de 2021 a 19 de março de 2021, das 

23h de um dia às 6h do dia subsequente, o consumo no local em 

restaurantes, bares, cafeterias, pizzarias, casas de chás, 

casas de sucos, lanchonetes, confeitarias e afins, admitindo-

se a recepção de novos clientes somente até às 22h e permitido 

após às 23h o delivery.”. 

 

Art. 2º O caput do artigo 3º do Decreto 

n. 13.070, de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 3º Ficam estabelecidas, em todo o 

território blumenauense, até às 23 horas do dia 19 de março de 

2021, as seguintes medidas de restrição a serem observadas por 

mercados e supermercados, visando à prevenção, controle e 

mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19: 

[...]”. 

 

Art. 3º O caput do artigo 4º, e 

respectivo parágrafo único, do Decreto n. 13.070, de 27 de 

fevereiro de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º Até o dia 19 de março de 2021, 

os titulares dos órgãos e das entidades municipais poderão 

adotar, desde que preservado o regular funcionamento das 

atividades administrativas e dos serviços de atendimento ao 

público, o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores 

públicos mediante turnos alternados de revezamento, aplicando-

se-lhes, quando fora da repartição, os deveres do servidor em 

regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput 

deste artigo não se aplica aos servidores que exerçam 

atividades nas áreas de saúde, assistência social, educação, 

trânsito e transporte ou outras consideradas essenciais pelo 

titular do órgão ou da entidade.”. 
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Art. 4º Ficam revogados os incisos I e II 

do caput do artigo 4º do Decreto n. 13.070, de 27 de fevereiro 

de 2021. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 11 de março de 2021.  

 

MÁRIO HILDEBRANDT 

Prefeito Municipal 
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