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DECRETO Nº 900, DE 14 DE MAIO DE 2021 

 

 

                                                                       Altera o Decreto nº 777, de 14 de abril 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 (LOM) e o microssistema municipal de combate a pandemia de 

COVID 19, 

 RESOLVE: 

 Art. 1º Os dispositivos do Decreto nº 777, de 14 de abril de 2021, 

passam a viger com a seguinte redação: 

“Art. 13. É permitido o funcionamento de espaço para eventos, 

observando-se os protocolos sanitários abaixo: 

............................................................................................ 

Art. 22. Fica permitido de segunda-feira a domingo 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 00h00min, admitindo-se após esse horário somente o serviço 

de delivery, drive trhu e pegue e leve (take away), observando-se as 

diretrizes do § 1º e § 2º do art. 35 deste regulamento. 

............................................................................................ 

Art. 35. Fica proibido o funcionamento de distribuidora de bebidas e 

bares após as 00h00min até as 05h00min de segunda-feira a 

domingo. 

§ 1º Aos estabelecimentos comerciais de Morrinhos que vendam no 

varejo, fica proibida a venda de bebidas alcoólicas de segunda a 

domingo, inclusive feriados, a partir das 00h00min até as 06h00min. 

§ 2º É vedado o serviço de delivery, drive trhu e pegue e leve (take 

away) de venda de bebidas alcoólicas após as 00h00min de segunda-

feira a domingo. 

§ 3º Aos estabelecimentos comerciais de Morrinhos que vendam no 

atacado, fica proibida a venda de bebidas alcoólicas de segunda a 
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domingo, inclusive feriados, a partir das 00h00min até as 06h00min.” 

(NR) 

      Art. 2º O art. 13 do Decreto nº 777, de 14 de abril de 2021, passa a 

viger acrescido dos seguintes incisos: 

Art. 13. (...) 

I – todos os eventos deverão portar alvará de funcionamento 

específico, emitido pela Gerência de Posturas que mapeará o evento 

visando a fiscalização, com documento assinado pelo dono do 

estabelecimento do evento e o promotor do mesmo, com 

responsabilidade solidária de ambos atestando a ciência dos 

protocolos; 

II – os eventos poderão ser realizados com a quantidade de pessoas 

limitada a 30% (trinta por cento) da capacidade do local, limitado a 

120 (cento e vinte) pessoas no máximo; 

III – será permitida somente a presença de 6 (seis) pessoas por mesa, 

respeitando-se o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre mesas; 

IV – os partícipes do evento só estarão autorizados a ficar sem 

máscara quando sentados em suas mesas, sendo obrigatória o uso de 

máscara quando transitarem no espaço; 

V – fica estabelecido a colocação de álcool 70% em locais estratégicos, 

como na entrada do salão, nas entradas dos banheiros e antes da 

mesa onde são colocados os alimentos para serem servidos; 

VI – somente uma pessoa poderá servir-se por vez na mesa principal 

onde são colocados os alimentos para consumo, portando máscara e 

luvas descartáveis, respeitando-se o distanciamento de 2 (dois) metros 

entre uma pessoa e outra na fila; 

VII - haverá termômetro na entrada principal do salão de festas, 

vedando-se o ingresso no mesmo para quem estiver com 37,3º ou 

acima de temperatura corporal;  

VIII – é vedada a dança no evento, com o fim de promover o 

distanciamento social; 

IX – o evento deverá ter encerramento as 00h00min, tolerando-se o 

prazo de 20 (vinte) minutos para que os convidados saiam do recinto.” 

  Art. 3º Este Decreto entrará em vigor no dia 17 de maio de 2021.   
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  Art. 4º Revoga-se o § 2º do artr. 13-A do Decreto nº 777, de 14 de 

abril de 2021.  

Morrinhos, 14 de maio de 2021; 175º de Fundação e 138º de Emancipação. 
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