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DECRETO Nº 035/2020, DE 29 DE JUNHO DE 2020.  
 

  
Altera o Decreto n. 024/2020, 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. 024/2020, de 11 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.  

  Art. 2º O Município de Mormaço adere os Decretos Estaduais nº. 55.322 e 

55.331, de 22 e 25 de junho de 2020, respectivamente, que realizam alterações 
no Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19 (novo Coronavirus). 

        Art. 3º O Município de Mormaço está localizado em Região classificada na 
Bandeira Vermelha, no entanto, conforme artigo 21, parágrafo 5º do Decreto 

Estadual n. 55.322, de 22 de junho de 2020, municípios localizados em bandeira 
vermelha que não possuam óbitos e internações nos últimos 14 dias, poderão 

adotar medidas sanitárias correspondentes aos protocolos definidos para a 
Bandeira Laranja, como é o caso de Mormaço/RS.  

        Art. 4º São medidas sanitárias permanentes e de cumprimento obrigatório 

nos estabelecimentos em todo o território estadual, independente da bandeira de 
cada região:  

I – determinar a utilização de máscara facial pelos empregados e exigir a sua 

utilização por clientes e usuários, para ingresso e permanência no interior do 
recinto;  

II – higienizar, após cada uso, superfícies de toque (mesas, equipamentos, 
teclados, cardápios, máquinas de cartão...) álcool gel 70% ou outro produto 

adequado;  
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III – higienizar, preferencialmente após cada uso ou, no mínimo, a cada 3 horas, 
durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, 

os pisos, as paredes, o forro e o banheiro, preferencialmente com água sanitária 
ou outro produto adequado;  

IV- álcool gel 70%; 

V- Ventilação; 

VI- “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários; 

VII- louças e talheres higienizados e devidamente individualizados; 

VIII - adotar medidas para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus 
funcionários; 

IX - adotar as providências necessárias para assegurar o distanciamento mínimo 

de dois metros entre as pessoas (pode ser ↓ mín. 1metro c/ uso de EPI’s); 

X - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz 
para evitar filas ou aglomeração de pessoas; 

XI - dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refeitórios com sistema 

de “buffet"; 

XII - manter afixados na entrada do estabelecimento e em locais estratégicos, de 
fácil visualização, cartazes contendo:  

a) informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção à 

COVID-19;  

b) indicação do teto de ocupação e do teto de operação, quando aplicável; 

XIII - instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados 

Pessoais; 

XIV - encaminhar, imediatamente, para atendimento médico os empregados que 
apresentem sintomas de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou 

que tenham contato domiciliar com caso suspeito ou confirmado, determinando o 
afastamento do trabalho pelo período mínimo de 14 dias ou conf. determinação 

médica;  

         Art. 5º Fica assim permitido, que estabelecimentos como: restaurantes e 
lancherias possam abrir para o público, respeitando a distância de 2 (dois) 

metros entres as mesas, e com no máximo 50% (cinquenta por cento) do 
número de pessoas que o local comporta, conforme seu PPCI. 

  Parágrafo único: Quando o Restaurante trabalhar com sistema de 

Buffet, deverá disponibilizar funcionários para servir os alimentos aos clientes, 
fazendo uso de luvas e máscaras. 
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          Art. 6º Permite-se ainda, no que concernem aos demais comércios, o 
atendimento ao público, respeitando as medidas de higiene, proteção e de 

distanciamento, inclusive observando o máximo de 50% (cinquenta por cento) do 
número de pessoas que o local comporta, conforme seu PPCI. 

         Art. 7º Fica determinado que proprietários de bares devam fechar seus 

estabelecimentos, fazendo atendimento somente de retirada na porta ou tele-
entrega. 

         Art. 8º Ratifica a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os 

munícipes, inclusive em locais abertos e em vias públicas, enaltecendo a 
necessidade de os comércios fiscalizarem e impedirem a entrada de clientes sem 

o devido uso, vindo a se responsabilizar pelos mesmos. 

          Art. 9º Restringe a circulação de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos 

de idade e crianças de até 10 (dez) anos, visando preservar a integridade das 

mesmas. 

         Art. 10º Com relação às academias particulares fica liberado o 

atendimento ao público, sendo permitido o ingresso de no máximo 25% (vinte e 

cinco por cento) do número de pessoas que o local comporta, respeitando as 

normas de higiene e de distanciamento.  

       Art. 11º Em situação de morte NÃO causada pelo novo coronavírus 
estabelece-se que os velórios não excedam o tempo de 5 (cinco) horas, e o máximo 

de 30 (trinta) pessoas, e não será permitido qualquer contato físico com o corpo a 
ser sepultado ou cremado. Se verificado o óbito relacionado à covid-19, não poderá 

ser realizado velório e os procedimentos funerários serão feitos com o caixão 
fechado. Nesses casos, o enterro ou a cremação só poderão ser acompanhados por 

familiares. 

  Parágrafo único: É de responsabilidade dos familiares disponibilizarem 
máscaras e álcool em gel 70% (setenta por cento) as pessoas que ali se 

encontrarem.  

          Art. 12º Fica estabelecido que quando caminhoneiros realizarem entregas 
no município, os mesmos deverão manter os EPI’s adequados para prevenção de 

contágio da Covid-19, especialmente o uso de máscaras. Será de 
responsabilidade dos estabelecimentos locais que estiverem recebendo a entrega 

a sua fiscalização.  

         Art. 13º 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, incluindo também a 

cobrança de multas em caso de não cumprimento do determinado.   
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CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MORMAÇO – RS 

EM 29 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

 

RODRIGO JACOBY TRINDADE 
PREFEITO MUNICIPAL DE MORMAÇO 
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