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DECRETO Nº 255 DE 28 DE OUTUBRO DE 2020

“PRORROGA-SE POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA)
DIAS  O  PRAZO  DE  ATUALIZAÇÃO  DOS  DADOS
CADASTRAIS DOS TÍTULOS DE AFORAMENTO DOS
CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS” 

ÂNGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei
Orgânica do Município de Três Lagoas/MS), 

CONSIDERANDO o Decreto nº 054, de 19 de março de 2020, que declara situação de emergência no
Município de Três Lagoas e o Decreto nº 154 de 06 de julho de 2020 que declara estado de calamidade
pública em razão da grave crise decorrente da pandemia do covid-19; 

CONSIDERANDO a data da publicação do Decreto nº 235, de 31 de outubro de 2019, e o prazo de
prorrogação expressamente previsto no Decreto nº 141 de 24 de junho de 2020, e consequentemente o
término do prazo para atualização dos dados cadastrais. 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de prorrogar o prazo de atualização dos dados cadastrais
dos títulos de aforamento dos cemitérios públicos municipais, em razão do cenário epidemiológico do
Município  de Três  Lagoas-MS, cuja  infecção gerada pelo vírus  COVID-19,  prejudicou a  eficácia  da
medida disposta no Decreto nº 235, de 31 de outubro de 2019. 

DECRETA: 

Art. 1º Prorroga-se por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 27 de outubro de 2020, o prazo
previsto no artigo 1º do Decreto nº 235, de 31 de outubro de 2019 que trata sobre a atualização dos dados
cadastrais dos títulos de aforamento dos cemitérios públicos municipais. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de outubro
de 2020, ficando revogadas as demais disposições em contrário. 

Três Lagoas, 28 de outubro de 2020. 

Ângelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 
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