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DECRETO Nº 1.311, DE 31 DE AGOSTO 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. (...): 

IX – o evento poderá se realizar de segunda-feira a domingo, 
devendo ter encerramento as 00h00min, tolerando-se o prazo de 20 
(vinte) minutos para que os convidados saiam do recinto.” (NR) 

 “Art. 15 (...) 

II  - (...) 

d) as atividades esportivas e de lazer em campos abertos e quadras 
abertas e fechadas, seja municipal, seja privada, poderão se realizar, 
devendo nesse caso serem adotados os protocolos de segurança de 
que trata este regulamento.” (NR) 

“Art. 18 (...) 

I – Fica vedada as atividades em boates.” (NR) 

“Art. 20. (...) 

V - permitir a entrada de fiéis no templo nos limites de 
distanciamento de que trata o inciso II deste artigo. 

VII – É permitida a utilização de espaços kids, escolas dominicais, 
escolas bíblicas, catequeses e outras atividades de convivência e 
ensino religioso.” (NR) 
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“Art. 35. Fica proibido o funcionamento de distribuidora de bebidas e 
bares após as 00h00min até as 06h00min em todos os dias da 
semana, sendo vedada a venda de bebidas alcoólicas aos domingos e 
feriados.” (NR) 

 Art. 2º O Decreto nº 777, de 14 de abril de 2021, passa a viger acrescido do 
art. 13-B: 

“Art. 13-B. É permitido o funcionamento de cinemas e teatros, 
observados os protocolos de segurança de que trata este 
regulamento” 

 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.   

 Art. 4º Revoga-se a alínea b, do inciso II do art. 15 do Decreto 777, de 14 de 
abril de 2021.  

Morrinhos, 31 de agosto de 2021; 176º de Fundação e 139º de Emancipação. 
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