
 

 

 

 

DECRETO N° 67/2020 
 
 

SÚMULA: Altera o Decreto n° 51/2020. 
Estabelecendo novas medidas restritivas, como 
mecanismo de enfrentamento da emergência 
em saúde pública decorrente do novo 
Coronavírus, de acordo com a situação 
epidêmica da COVID-19 no Município de 
Mamborê e dá outras providências. 

 
 
 

Ricardo Radomski, Prefeito de Mamborê, no uso de suas atribuições legais,  
Considerando o aumento exponencial dos casos do coronavírus (COVID-19) 

no Brasil nos últimos dias;  
Considerando a necessidade de todos os níveis de governo e da rede 

assistência do Sistema Único de Saúde adotarem medidas preventivas destinadas a evitar 
possível propagação da doença em nível local e regional, DECRETA:  

 
 

Art. 1º - O artigo 4º do Decreto Municipal n° 51/2020 passará a viger acrescido dos §§ 1º a 
3º, com as seguintes redações:   
 
 

Art. 4º .................................... 
 
§ 1º - Fica determinado toque de recolher a partir do dia 19 de junho de 
2020 até o dia 10 de julho de 2020, das 22 horas até às 06 horas do dia 
seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do 
Município de Mamborê. 
§ 2º - No horário fixado no § 1º deste artigo, fica vedado o funcionamento 
de quaisquer atividades, exceto urgências e emergências médicas. 
§ 3º - Fica proibido em todo território do Município de Mamborê: 
I - o consumo de bebidas alcoólicas e uso de narguilé em locais públicos; 
II - a locação ou cessão de espaços particulares para a realização de 
festas. 

 
Art. 2º - O artigo 5º do Decreto Municipal n° 51/2020 passará a viger acrescido de 
parágrafo único, com a seguinte redação:   
 

 
Art. 5º - .................................... 
Parágrafo Único - O transporte coletivo deverá funcionar somente com 
passageiros sentados, janelas dos ônibus integralmente abertas e uso 



 

 

 

obrigatório de máscaras, sob pena de responsabilização da empresa 
concessionária e do passageiro. 

 
Art. 3º - Fica revogado o artigo 9º do Decreto Municipal n° 51/2020. 
 

 
Art. 9º - Revogado  
 

Art. 4º - O artigo 10 do Decreto Municipal n° 51/2020 passará a viger acrescido de 
parágrafo único, com a seguinte redação:   

 
 
Art. 10 - ....................................... 
 
Parágrafo Único - Os bares e lojas de conveniências que realizem venda 
de bebida alcoólica, somente poderão funcionar até às 20 horas de 
segunda a sábado, sendo que nos domingos devem permanecer fechados. 

 
 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Mamborê, 18 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

RICARDO RADOMSKI 
Prefeito 
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