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DECRETO Nº 022/2020, DE 05 DE MAIO DE 2020.  
  

Altera o Decreto n. 020/2020, que reitera a 
declaração de estado de calamidade pública em 

todo o território do Município de Mormaço para fins 

de prevenção e de enfrentamento à epidemia 
causada pela COVID-19 (novo Coronavírus), e dá 

outras providências.  

  

  Rodrigo Jacoby Trindade – Prefeito Municipal de Mormaço, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do 
Município.  

 
DECRETA:   

    
  Art. 1º Fica alterado o Decreto n. 020/2020, de 17 de abril de 2020, que 

reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do 
Município de Mormaço para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 

causada pela COVID-19 (novo Coronavirus), e dá outras providências, conforme 
segue: 

         Art. 2º O Município de Mormaço adere na íntegra o Decreto Estadual nº. 

55.220, de 30 de abril de 2020, e suas alterações posteriores no que couber. 

          Art. 3º Fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
com portas fechadas, sendo autorizado o atendimento presencial com ingresso 

de apenas 1 (um) cliente, por vez, até que haja modificação na classificação de 
risco da região ou alteração do Decreto Estadual 55.220/20. 

         Art. 4º Fica permitido aos restaurantes, lancherias e bares, o atendimento, 

exclusivamente, na modalidade de tele-entrega ou de retirada, desde que 
adquiridos previamente, por meio eletrônico ou telefone, com hora marcada.   

         Art. 5º Ratifica a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os 

munícipes.  

         Art. 6º Os estabelecimentos considerados essenciais, tais como, 

farmácias, mercados, postos de combustíveis e agências bancárias deverão 

organizar e fiscalizar as filas de atendimento, para que não haja aglomeração, 

nem mesmo na parte externa de seus estabelecimentos.  

          Art. 7º As escolas da rede municipal permanecerão com aulas domiciliares 

durante o mês de maio, e neste período, durante dois dias na semana, haverá 

cronograma nas escolas aos professores, atendentes e funcionários para 

organização e impressão das aulas e também manutenção de limpeza das 
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escolas municipais. Os Diretores farão entrega de aulas impressas aos alunos que 

não possuem acesso a internet. 

  Art. 8º Constitui crime nos termos do disposto do art. 268 do Código 
Penal, infringir determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou 

propagação de doença contagiosa. 

         Art. 9º O descumprimento do presente Decreto poderá ensejar multa.  

         Art. 10º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação para fins 
de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19. As 

medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
de acordo com a situação epidemiológica do município.  

 

 

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MORMAÇO – RS 

EM 05 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

RODRIGO JACOBY TRINDADE 
PREFEITO MUNICIPAL DE MORMAÇO 
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