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DECRETO Nº 696, DE 19 DE MARÇO DE 2021 

 

                                                                        Altera o Decreto nº 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 as decisões do Comitê de Enfrentamento do novo 

coronavírus deliberadas no dia 18 de março de 2021; 

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º O inciso III do art. 20 do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 

2021, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 20 (...) 

III - Fica autorizada a realização de missas e cultos com a limitação de 

1 evento por semana considerado para esse fim a sede física do 

templo religioso, exceto aos domingos, hipótese que poderá haver 2 

eventos por unidade religiosa nesse dia específico, sendo um no 

período matutino e outro no período noturno até as 20h00min, desde 

que obedeça ao distanciamento de um metro e meio entre fiéis, sendo 

que a presença ou não de pessoas do grupo de risco fica sob a 

responsabilidade dos dirigentes religiosos.” (NR) 

 Art. 2º O art. 20 do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 2021, 

passa a viger acrescida do inciso III.A e III.B: 

“Art. 20. 

III.A – Para efeitos do inciso III deste artigo, a unidade religiosa que 

optar em realizar cultos aos domingos, não poderá realizar encontro 

durante a semana. 

III-B – Cada segmento religioso deverá entregar na Gerência de 

Posturas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da publicação 

desse Decreto, seu plano de escolha para o dia dos cultos, devendo 

avisar de igual maneira, a eventual modificação do dia escolhido”  
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 Art. 3º O inciso VI do art. 20 do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 

2021, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 20. (...) 

VI - Suspender a entrada de fiéis quando ultrapassar de 30% (trinta 

por cento) da capacidade máxima do estabelecimento religioso.” (NR) 

 Art. 4º O art. 22 do Decreto nº 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 20h00min, e após esse horário admitir-se-á somente o serviço 

de delivery.” (NR) 

 Art. 5º O art. 23 do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 2021, 

passa a viger acrescido do inciso XIII: 

“Art. 23 (...) 

XIII – Aos domingos, os restaurantes e estabelecimentos congêneres 

que venderem marmitas na modalidade “pegue leve”, deverão 

franquear a entrada no estabelecimento em no máximo 4 pessoas 

para essa finalidade.” 

 Art. 6º O inciso II do parágrafo único do art. 29 do Decreto nº 045, 

de 14 de janeiro de 2021, passa a viger com a seguinte redação: 

   “Art. 29 (...) 

   Parágrafo único. (...) 

II - Respeitar a quantidade mínima de 12 (doze) metros quadrados por 

aluno.” (NR) 

 Art. 7º O parágrafo único do art. 29 do Decreto nº 045, de 14 de 

janeiro de 2021, passa a viger acrescido do inciso VIII: 

“Art. 29 (...) 

Parágrafo único. (...) 

VIII – Cada estabelecimento deverá manter na entrada borrifadores de 

álcool para serem usados pelos alunos considerando o número 

permitido no recinto, e a quantidade de borrifadores será o parâmetro 
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para entrada máxima de pessoas, conforme diretrizes desse 

regulamento.” 

 Art. 8º O art. 35 do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 2021, 

passa a viger com a seguinte redação: 

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

lanchonetes e bares após as 20h00min.” (NR) 

 

 Art. 9º O § 3º do art. 35 do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 

2021, passa a viger com a seguinte redação: 

   “Art. 35 (...) 

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

após as 20h00min durante a semana, proibindo-se o seu 

funcionamento aos domingos.” (NR) 

 

 Art. 10. O art. 35 do Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 2021, 

passa a viger acrescido do § 4º-A: 

“Art. 35. (...) 

§ 4º-A. É vedada a venda de bebidas alcóolicas no comércio atacadista e 

varejista após as 20h00min.” 

 Art. 11. O Decreto nº 045, de 14 de janeiro de 2021, passa a viger 

acrescido do art. 42-A: 

“Art. 42-A. As pessoas testadas positivas para COVID 19, devidamente 

identificadas pela Secretaria de Saúde, que estejam exercendo suas atividades 

rotineiras e circulando em sociedade, a despeito de um isolamento 

recomendado, ficarão sujeitas a responderem por um Termo Circunstanciado 

de Ocorrência – TCO, sem prejuízo da ação penal cabível a ser promovida pelo 

órgão ministerial.” (NR) 

 Art. 12. Revoga-se o inciso VIII do art. 20 do Decreto nº 045, de 14 

de janeiro de 2021.   

Morrinhos, 19 de março de 2021; 175º de Fundação e 138º de Emancipação. 
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