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DECRETO Nº 023/2020, DE 06 DE MAIO DE 2020.  
  

Altera o Decreto n. 022/2020, 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 Altera o Decreto n. 022/2020, de 05 de maio 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: 

           I – Fica alterado o artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação: 

         Art. 3º.  

Fica vedado o ingresso de clientes em estabelecimentos comerciais, bem como a 

formação de filas ou qualquer tipo de aglomeração de pessoas, podendo o 
atendimento ser realizado somente nas modalidades de tele-entrega ou de 

retirada (take-away) de quaisquer bens ou produtos adquiridos previamente, por 
meio eletrônico ou telefone, com hora marcada. 

         Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação para fins 

de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19, 
permanecendo-se inalterados os demais artigos do Decreto n. 022/2020. As 

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