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DECRETO NO 066/2021, DE 09 DE JULHO DE 2021.
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"Instiiui medidas rest rilivas voltadas ao
enfrenlamento da emergéncia de saüde

páblica

decorrente da Covid-19 no MunicIpio de Gloria de

Aln"i's--Vie rette

Dourados, lendo em vista o aumento de casos nos
a/limos dias. ".

0 Prefeito Municipal de Gloria de DouradosIMS, Aristeu Pereira
Nantes, no uso de suas atribuicöes legais, corn supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei
Orgânica do MunicIpio, e,

Considerando a declaraçao de emergência em saáde piThiica pela
Organizacao Mundial de Saáde - OMS;
Considerando a Portaria no 1881GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergencia em Saáde PzThlica de Jrnportância Nacional (ESPIN), em decorrência dii
infeccao humana pelo novo Coronavfrus (Covid-19);
Considerando a Portaria n° 356, de 11 de marco de 2020, do Ministério da
Saáde, que dispoe sobre a regularnentacäo e operacionalizacão do disposto na Lei no 13.979,
de 6 defevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento dii emergência de
sazde pz2blica de importáncia internacional decorrente do novo Coronavfrus (Covid-19);
Considerando que o artigo 196 da Constituiçao Federal reconhece a sazde
como urn direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polIticas sociais e
econOmicas que visem

a

reduçao do risco de doencas e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário as açöes e serviços para sua promo cão, protecão e recuperação;
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Considerando a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispöe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de sade pzblica de irnportáncia
internacional decorrente do coronavfrus;

Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no referendo a
medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6341 MC-Ref/DF,
reconheceu a competência concorrente da União, Estados, DF e MunicIpios para a tomada
de providências normativas e administrativas necessárias

a protecão e a defesa da sa0e

durante a pandemia;

Considerando a situação de emergência de saüde pzblica no Estado de
Mato Grosso do Sul na ültima semana, corn aumento de internaçöes ern decorrência de
COVID-19 e ocupacão de leitos de UTJ pzblicos e privados, e a confirrnacão da circulação
da variante P1 do SARS-00v2 no território sul-mato-grossense, acarretando a probabilidade
de crescimenlo da curva que mensura a transrnissibilidade da doença;

Considerando o JIrrne e reiterado comprometimento da Administração
Páblica Municipal a preservacão da saüde e bern estar de toda populacão gloriadouradense;

Considerando que ern tempos como este, de pandemia, são necessárias
medidas excepcionais para a prevencão e gerenciarnento da saz2de pzblica;

Considerando a diminuicão de casos de contágio pela COVID-19 no
MunicIpio de Gloria de Dourados-MS;

Considerando as rnedidas restritivas adotadaspelos municIpios da região;
Considerando o novo relatório do Prosseguir, bern como as orientaçöes
feitaspelo Estado do Mato Grosso do Sul; e

Considerando a reunião do CGESP ocorrida na data de 09 de julho de
2021 de 2021,

as 8h23min no Paco Municipal.

DECRETA:

Art. 1° Dc forma excepcional, corn o objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevençAo do contágio e no combate da propagaçAo do coronavIrus, (COVID

Its

4

Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS
Rua Tancredo de Alineida Neves, s/if - CEAD - CEP 79730-000

CGC N° 03.155.942/0001-37

19), no Municipio de Gloria de Dourados, flea proibido pelo perIodo de 09 de Who a 26 de
Who do corrente ano, o consumo de bebidas alcoóiicas em vias püblicas, sendo permitida

cornercialização apenas por delivery, retirada no local e consumo nos estabelecimentos
comerciais, observando o que dispOe o art. 2° deste Decreto.

Art. 2° Flea estabelecido o toque de recoiher das 22h

as 05h do dia seguinte

em todo o território do Municipio de GlOria de Dourados-MS, sendo, portanto determina do
que cada cidadão permaneca em sua residência, primando pelo rnáximo cuidado e prevencAo
corn a satide de todos, em atendimento as regras estabelecidas pelos OrgAos de saüde.
§1° Fica autorizado o consumo de bebidas alcoOlicas nos estabelecimentos
comerciais ate as 21h, devendo, apOs esse horáno, a cornercializacao ser feita apenas através
do sisterna de delivery ou retirada no local.
§2° ApOs o horário do toque de recoiher fica autorizado o funcionarnento
apenas dos seguintes servicos: Hospitals, Farmácias, Laboratórios de Análises ClInicas,
Atividades Sucroalcooleiras, funerárias e Postos de Combustive!, desde que abertos apenas
para o abastecimento de veiculos.
§3° Flea autorizado
bebidas (delivery) todos

Os

Os

serviços de entrega de alimentos, água mineral, gas e

dias ate as 23h, devendo os estabelecirnentos manterern suas

portas fechadas, e sendo vedada a retirada de produtos no local.

Art. 3° Fica autorizado o funcionamento, corn a utilizacAo maxima de 50%

da sua capacidade de atendimento a clientes no local, em restaurantes, lanchonetes, cafés,
padanas, espetanas, pastelarias, trailers de alirnentos, casas de salgados e sorveterlas, devendo
ser respeitado o estipulado no toque de recolher.
Art. 4° Fica autorizado o funcionamento de conveniências, bares,

distribuidoras de bebidas e congêneres, mediante o cumpnmento obrigatOrio dos pianos de
contingência e das exigências contidas na Portarla n° 019 - CGESP, de 07 de outubro de
2020, conforme anexo deste Decreto.

'di

4
()

Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS

4
-

Rua Tancredo de Almeida Neves, s/n0 - CEAD - CEP 79730-000
CGC N'03.155.942/0001-37

Art. 5° Fica autorizado apresentacOes ao vivo em estabelecimentos

comerciais, devendo respeitar o limite máximo de 2 (dois) integrantes por apresentacâo, bern
corno respeitar o espaca.mento mInimo de 1,5m (urn vIrguia cinco) entre as mesas e máximo
04 (quatro) cadeiras em cada urna delas.
Paragrafo ánico.

Os estabelecimentos comerciais que realizarem

apresentacöes ao vivo nAo poderao ultrapassar o limite de 50 (cinquenta) pessoas, devendo
cumprir o estipulado em seus pianos de contingenciamento.

Art. 6° Fica permitida a rea1izaco de celebracôes religiosas, desde que

recebam apenas 50% da sua capacidade de p6b1ico no local, garantindo-se ainda que tais
atividades sejam realizadas nas Sedes e Ternplos das InstituicOes Religiosas, adotando todas
as medidas de biosseguranca e respeitando o horário estipulado no toque de recoiher.
Art. 7° Fica autorizado o funcionamento de academias, espacos de pilates e

congêneres, desde que atenda apenas 50% da capacidade de atendimento de clientes/alunos no
local, garantindo-se ainda sejam adotadas todas as medidas de biossegurança e respeitando o
horário estipulado no toque de recoiher.
Art. 8° Fica autorizada a realizacao de aulas presenciais de qualquer

natureza nas escolas püblicas e particulares, bem como nas Autoescolas, desde que sejam
adotadas todas as medidas de biosseguranca e respeitando o horário estipulado no toque de
recoiher.
Art. 9° Fica autorizada a realizacäo de atividades esportivas coletivas no

âmbito do Municipio de Gloria de Dourados/MS, bern como a abertura de clubes de natureza
esportiva, mediante o cumprimento das medidas excepcionais contidas na Portaria 017 CGESP, de 02 de outubro de 2020, conforme anexo deste Decreto.

Art. 10 Fica suspenso, pelo periodo de 09 dejulho a 26 dejulho do corrente

ano, no MunicIpio de Gloria de Dourados/MS, a realização de eventos culturais, esportivos,
de lazer, bern como a prática de jogos eletrônicos, sinuca, boliche, baraiho, similares e
abertura de clubes de lazer de qualquer natureza;
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Art. 11. 0 descumprirnento das medidas impostas neste decreto e demais

regulamentos correlatos ao assunto, acarretará a responsabilizaçao civil, administrativa dos
infratores corn multa e interdicAo total ou parcial do estabelecimento, sern prejuizo de
eventual registro ou autuação em flagrante por crime de desobediência - artigo 330 do Codigo
Penal ou por descumprimento de rnedida sanitána do art. 268 do Código Penal.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacão, corn
vigência ate o dia 26 de julho de 2021, revogando-se as disposicöes em contráno.

Gabinete do Pref

le Gloria de Dourados/MS, 09 de juiho de

2021.

Nantes

Prefeito Municipal
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PORTARIA No 017 - CGESP, DE 02 DE OUTRUBRO DE 2020.

"Autoriza, mediante cumprimento de
restriçôes e medidas excepcionais, a prálica
de atividades esportivas coletivas, e dá outras
providências ".

0 Comitê de Gerenciamento da Emergência de Saüde Püblica - CGSP,
usando das atribuicôes que ihe são confendas pelo Decreto n° 027 de 19 de abni de 2020;

Considerando a declaração de ernergência em saáde pzblica pela
Organizacao Mundial de Saüde - OMS;
Considerando a Portaria n° 1881GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergencia em Sazde Pzblica de Importáncia Nacional (ESPIN), em decorrência da
infeccão hurnana pelo novo Coronavfrus (Covid-19);
Considerando a Portaria n° 356, de 11 de marco de 2020, do Mm/steno da
Sazde, que dispöe sobre a regularnentacão e operacionalizacão do disposto na Lei n° 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
sazde páblica de irnportância internacional decorrente do novo Coronavfrus (Covid-19);
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevencão, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saüde páblica, aiIm de evitar a
disseminacão do Covid-19;
Considerando que o artigo 196 da Constituiçâo Federal reconhece a saáde
como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polIticas sociais e

a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário as acöes e serviços para sua promo câo, protecão e recuperacão;

económicas que visern

Considerando o JIrme e reiterado comprometimento da Adminisrraçao
Pzblica Municipal e deste Cornitê corn a preservaçäo da sazde e bern estar de loda
população gloriadouradense;
onsiderando que em tempos como este, de pandemia, são necessária
medidas excepcionais para a prevencão e gerenciarnento da sazde püblica;
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Considerando a necessidade da edicao de normas compleinentares as ja
adotadas para o enfrentamento da Covid-19;

Considerando

que diversos municIpios da região de Gloria de

Dourados/MSjá procederam a retomada de atividades esportivas coletivas;

Considerando que munIcipes gloriadouradenses esUlo se deslocando ate
outros municIpios para participar de atividades esportivas coletivas, aumentando ainda mais
o risco de contágio e transmissão da Covid-19; e

Considerando que no municIpio de GlOria de Dourados/MS näo ha e nunca
houve declaração de transmissão comunitária da Covid-19 ate apresente data.

RESOLVE:

Art. 1° Fica autonzada a realizaçAo de atividades esportivas coletivas
mediante o cumprimento das seguintes restriçOes e medidas excepcionais:
I Divulgar em local visIvel, informaçOes relativas a prevençäo do contágio
-

e transmissAo da Covid-19;
II

Realizar o agendamento para utilização das quadras/campos

-

preferencialmente por meio eletrônico;
III Liberar o acesso as quadras/campos somente para as pessoas referentes
-

ao horário agendado;

IV Controlar o fluxo de entrada e salda das quadras/campos corn intervalo
-

de tempo entre as atividades de forma que nAo haja cruzamento entre os times que finalizam e
os times que iniciarAo nova atividade;
V

-

Evitar contatos fisicos desnecessários a prática esportiva, como em

cumprimentos e comemoraçOes, por exemplo;
VI Proibiçâo de compartilhamento de material esportivo ou pessoal, como
-

coletes, uniformes, garrafas d'água, toalhas, luvas, etc.;

VII

-

Controlar o uso de areas comuns como sanitários e vestiários, bern

como a sua utilizaçAo, a fim de evitar aglomeracôes;
VIII Adaptar bebedouros do tipo jato inclinado, de modo que somente seja
-

possivel o consumo de água corn o uso de copo descartável;
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IX - Disponibilizar em pontos estratégicos do local (em areas onde ocorre a
circulacAo de pessoas), pontos para adequada lavagem das mAos e dispensadores de álcool
70% ou preparacOes antissépticas de efeito similar, devendo ser orientada e estirnulada a
constante higienizaçao das rnAos;
X - Realizar diariamente procedimentos que garantarn a higienizacAo do
ambiente, intensificando a limpeza corn álcool 70% ou desinfetantes próprios para a
finalidade;
XI - Manter todos os ambientes relacionados

a prática da atividade esportiva

ventilados, corn portas e janelas abertas, sempre que possIvel.
Parágrafo unico. Caso o participante ou trabalhador do local apresente
temperatura corporal major ou igual a 37,50 C, ou sintornas gnpais como: tosse seca ou
produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestAo nasal, dor de cabeca, falta de ar; flea
impedido de entrar e participar da atividade esportiva, devendo ser orientado a procurar a
unidade de assistência a saüde do rnunicipio relacionada

a Covid-19.

Art. 2° Fica vedada a realizaçAo de campeonatos, torneios e cornpeticôes,
municipais ou intermunicipais, bern corno a realizacAo de atividades esportivas corn
individuos que residarn em outros municIpios. (Redacão alterada pela Portaria 018 - CGESP,
de 05 de outubro de 2020).
Art. 3° Na realizacAo das atividades esportivas, sornente as pessoas

diretamente envolvidas realização desta poderAo acessar o local e suas dependências.
Parágrafo tiinico. Nâo será permitido o acesso de pessoas nas arquibancadas
ou congêneres, bern como a presenca de torcidas durante as realizaçöes das atividades
esportivas.
Art. 4°

E necessário que todos os participantes e presentes no local usem

mascaras, retirando-as apenas quando estiverem efetivarnente praticando a atividade
esportiva.
Art 50 Esta Portaa entra em vigor na data de sua publicaçAo.
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Comitê de Gerenciamento da Emergência de Saüde P6b1ica - CGESP,
Gloria de Dourados/MS 02 de outubro de 2020.

AristeaNantes
Gabinete do Prefeito

Vitor Vandresen Militão
Assessoria JurIdica Municipal

Janete G. Kochinski de Franca
Secretaria Municipal de Saüde

Milton César Gomes
Câmara Municipal

Diomar Mota dos Santos
Secretaria Municipal de Gestão Püblica

Ma Paula de Andrade Marques
Secretaria Municipal de Assistência Social

Maria Conceiçao Amaral Laboissier
Secretaria Municipal de Educaçao

Nelson Correia Mendes
Controladoria Interna Municipal

Sérgio Higino dos Santos
Defesa Civil Municipal
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Mercolis Alexandre Ernandes
Associacao Comercial e Empresarial de Gloria de Dourados

Carlos Kintschev
Vigilância Sanitária Municipal

Máira Camila Emandes
Maternidade da Mae Pobre

Mauro Nunes da Mota
Lar do Idoso São Vicente de Paula
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PORTARIA No 019 - CGESP, DE 07 DE OUTRUBRO DE 2020.

"Autoriza o funcionamento de bares,
conveniências e distribuidoras de bebidas,
mediante cumprimento de restriçöes e medidas
excepcionais. ".

0 Comitê de Gerenciamento da Emergência de Saáde Püblica - CGSP,
usando das atribuiçôes que the são conferidas peto Decreto no 027 de 19 de abnt de 2020;

Considerando a declaração de ernergência em saüde püblica pela
Organizacäo Mundial de Saide - OMS;

Considerando a Portaria no 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que
Deciara Emergência em Sazde PzThlica de Importáncia Nacional (ESPIN), em decorrência da
infeccao humana pelo novo Coronavfrus (Covid-19);

Considerando a Portaria n° 356, de 11 de marco de 2020, do Ministério da
Sazde, que dispöe sobre a regulamentacão e operacionalizacâo do disposto na Lei no 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da ernergência de
sazde pzblica de irnportdncia internacional decorrente do novo Coronavfrus (Covid-19);

Considerando que o artigo 196 da Constituiçao Federal reconhece a saikie
como urn direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polIticas sociais e

a reducão do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário as açöes e servicospara suapromocão, proteçäo e recuperacão;

econômicas que visem

Considerando o JIrme e reiterado comprometimento da Adminisraçäo
Pzblica Municipal e deste Comitê corn a preservacão da sazde e bern estar de toda
populacão gloriadouradense;

Considerando que em tempos como este, de pandemia, são necessárias
medidas excepcionais para a prevencâo e gerenciamento da saüde pzblica;

Considerando a necessidade da edicão de normas complementares
adotadas para o enfrentamento da Covid-19;

as já
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Considerando

que diversos municIpios da regiâo de Gloria de

Dourados/MSjáprocederam a retomada de atividades destes seguimentos;

Considerando que no municIpio de GlOria de Dourados/MS não ha e nunca
houve declaracão de transmissdo comunitOria da Covid-19 ate apresente data; e

Considerando a reunião do CGESP ocorrida na data de 06 de outubro
2020, as 08hOOmin no paco municipal.

RESOLVE:
Art. 1° Autorizar o funcionamento de bares, conveniências e distribuidoras

de bebidas, mediante o cumprimento obrigatorio de pianos de contingência e das seguintes
exigências:
I.

Divulgar em local visIvel, informacOes relativas

a

prevencAo do

contágio e transmissAo da Covid-19;
II.

Espacamento de 1,5 (urn vIrgula cinco) metros de distância entre as

pessoas que ocupam o ambiente;
III.

Manter caixa de higienizaçäo ou pano ümido corn soluçAo de água

sanitária pam higienizaçAo dos calcados dos clientes ao entrar e sair do estabelecirnento;
IV.

Mesas e cadeiras deverâo ser higienizadas corn álcool 70% (setenta por

cento) ou soluçao desinfetante corn efeito similar, nos intervaios de uso de cada cliente;
V.

Deverá ser disponibilizado áicool 70% (setenta por cento) e/ou água e

sabAo e toalhas de papel para os clientes fazerem a higienizacAo das mAos, antes de adentrar
no ambiente e ao saIrem, devendo ser orientada e estimulada a constante higienizaçAo das
mäos;
VI.

Os profissionais deverâo exercer suas atividades sern que haja contato

fisico corn os clientes;
VII.

DeverAo implantar espacarnento mmnimo de 1,5 m (urn vIrgula cinco)

entre as mesas, corn no máxirno 04 (quatro) cadeiras em cada uma delas;
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VIII.

Realizar diariarnente procedimentos que garantarn a higienizacao total

do ambiente fisico, intensificando a limpeza corn álcool 70% e/ou desinfetantes próprios para
a finalidade;
IX.

0 ambiente deverá estar o mais aberto e arejado possIvel, mantendo,

inclusive, todas as janelas e portas abertas, ainda que seja dotado de equiparnento de ar
condicionado;

X.

E necessáno que todos os clientes e trabaihadores presentes no local

utilizern mascaras, retirando-as apenas quando estiverern consumindo produtos;
XI.

Fida vedado o compartilharnento de objetos de uso individual, devendo

proceder corn a higienizacAo destes objetos apOs o uso de cada cliente;
XII.

Para o seu funcionarnento, os estabelecirnentos cornerciais deverAo

observar o horário do toque de recoiher atualizado, enquanto durar.

Parágrafo ünico. Fica determinado que a fiscalizacão das medidas
estabelecidas nesta Portaria será também de responsabilidade do propnetário do
estabelecirnento comercial, sabendo que o descumpnmento ensejará as medidas
administrativas e j udiciais cabIveis.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçao.

Comitê de Gerenciamento da Emergência de Saüde Püblica - CGESP,
GlOria de Dourados/MS, 07 de outu

Nantes
Gabinete do Prefeito

Vitor Vandresen Militão
Assessoria JurIdica Municipal
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