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DECRETO Nº 335, DE 22 DE JANEIRO DE 2021 

 

                                                                             Altera o Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021 

 

 O PPRREEFFEEIITTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  MMOORRRRIINNHHOOSS, no uso da competência 

que lhe é outorgada por Lei, com fulcro no artigo 62, inciso II, da Lei nº 901, de 18 

de agosto de 2006 e 

 Considerando o cenário do aumento de casos de COVID 19 em 

âmbito nacional e regional; 

 Considerando o número de casos notificados e confirmados no 

Município de Morrinhos, que representam o terceiro maior pico do índice histórico 

de controle das semanas epidemiológicas; 

 Considerando o aumento do número de ocupação de leitos 

exclusivos ao COVID no Hospital Municipal; 

 Considerando a necessidade de se efetivamente enfrentar a doença 

e evitar futuro colapso no sistema de saúde municipal; 

  

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º O art. 13 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger com a seguinte redação: 

“Art. 13. Fica permitido o funcionamento de espaços para 

eventos durante a semana até as 22h00min, sendo vedada 

sua abertura aos domingos. (NR). 

lk 

  

 Art. 2º O art. 21 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger acrescido do § 1º: 

“Art. 21. (...) 

§ 1º Para as feiras municipais de que trata o caput, fica 

proibido o uso de cadeiras e mesas para consumo de gêneros 

alimentícios in loco, bem como a venda de bebidas alcoólicas.” 
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  Art. 3º O art. 21 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger acrescido do § 2º: 

“Art. 21. (...) 

§ 2º É vedado o funcionamento da Feira Sabor e Arte (Feira do 

Cristo).”  

 Art. 4º O art. 22 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger com a seguinte redação: 

“Art. 22. Fica permitido durante a semana o funcionamento 

de Restaurantes, sanduicherias, pit-dog, pizzarias, 

pamonharias, lanchonetes, açaiterias, sorveterias, bem como 

outras modalidades de comércio que vendam gêneros 

alimentícios para consumo imediato, até as 22h00min, exceto 

para serviços de delivery” (NR) 

 Art. 5º O art. 22 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger acrescido do parágrafo único: 

“Art. 22. (...)  

Parágrafo único: É proibido o funcionamento dos 

estabelecimentos de que trata o caput aos domingos, exceto 

para serviços de delivery.”  

 Art. 6º O art. 23 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger acrescido do inciso VII.A: 

Art. 23. (...) 

VII.A – Somente serão permitidas 4 (quatro) pessoas por mesa, 

vedando-se o ajuntamento das mesmas.  

 Art. 7º O art. 35 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger com a seguinte redação: 

“Art. 35. Fica proibido o funcionamento de distribuidoras de 

bebidas e bares após as 22 horas.” (NR) 

 Art. 8º O art. 35 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger acrescido do § 1º: 

“Art. 35. (...) 

§ 1º Fica proibido o funcionamento de distribuidoras de 

bebidas e bares aos domingos” (NR) 
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 Art. 9º O art. 35 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a 

viger acrescido do § 2º: 

“Art. 35. (...) 

§ 2º Aos estabelecimentos comerciais de Morrinhos que 

vendam no varejo, fica proibida a venda de bebidas alcoólicas 

aos domingos.” (NR) 

 Art. 10. O art. 35 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa 

a viger acrescido do § 3º: 

“Art. 35. (...) 

§ 3º É vedado o serviço de delivery de venda de bebidas 

alcoólicas após as 22h durante a semana, proibindo-se o seu 

funcionamento aos domingos.” 

 Art. 11. O parágrafo único do art. 35 do Decreto 045, de 14 de 

janeiro de 2021, passa a viger denominando-se § 4º e com a seguinte redação: 

Art. 35 (...) 

§ 4º Os comércios que tenham a denominação seja nome 

fantasia ou empresarial ou razão social como denominação de 

distribuidora de bebidas, mesmo que venda alimentos, mais 

com predominância no ramo de venda de bebidas alcoólicas 

deverão seguir o regramento jurídico definido para o ramo 

empresarial “distribuidora de bebidas alcoólicas e bares”. 

 Art. 12. O Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a viger 

acrescido do art. 39-A: 

“Art. 39.A. Cada estabelecimento comercial, industrial e de 

profissionais autônomos de Morrinhos deverá ter uma cópia 

do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 2021 devidamente 

atualizado, indicando sua disponibilidade no sítio eletrônica 

da Prefeitura de Morrinhos: 

https://morrinhos.go.gov.br/site/” 

 Art. 13. O Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a viger 

acrescido do art. 39-B: 

“Art. 39.B. Durante a situação de emergência em saúde 

pública, fica permitido propaganda volante em carro de som, 

em caráter excepcional e para os fins de interesse público, 

exclusivamente no combate a pandemia, até as 22 horas.” 
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 Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 15. Revoga-se o parágrafo único do art. 21 c/c inciso XI e XII 

do art. 23 do Decreto 045, de 14 de janeiro de 2021.   

 

Morrinhos, 22 de janeiro de 2021; 175º de Fundação e 138º de Emancipação. 
 

 
JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 

=Prefeito= 

 

 
JOSÉ RICARDO MENDONÇA 

=Secretário de Saúde= 
 

Rodrigo de Oliveira Morais 

Emerson Martins Cardoso 


