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• institui medidas restritivas voltadas ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da Covid-19 no Município de Glória de 

Dourados, tendo em vista o Decreto n° 

15.64412021 do Estado de Mato Grosso do 

Sul, e dá outras providências. ". 

O Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, Aristeu Pereira 

Nantes, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei 

Orgânica do Município. e. 

Considerando a declaração de emergência em saúde pública pela 

Organização Mundial de Saúde - OMS; 

Considerando a Portaria n° 1881GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

infecção humana pelo novo Coronavfrus (Covid-19); 

Considerando a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n'13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavfrus (Covid-19); 

Considerando que o artigo 196 da Constituição Federal reconhece a saúde 

como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 
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Considerando a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavfrus; 

Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no referendo à 

medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.341 MC-Ref/DF, 

reconheceu a competência concorrente da União, Estados, DF e Municípios para a tomada 

de providências normativas e administrativas necessárias à proteção e à defesa da saúde 

durante a pandemia; 

Considerando o agravamento da emergência de saúde pública no Estado 

de Mato Grosso do Sul na última semana, com aumento de internações em decorrência de 

COVID-19 e ocupação de leitos de UTI públicos e privados, e a confirmação da circulação 

da variante P1 do SARS-00v2 no território sul-mato-grossense, acarretando a probabilidade 

de crescimento da curva que mensura a transmissibilidade da doença; 

Considerando o 370  Relatório Situacional encaminhado pelo Comitê Gestor 

do Programa de Saúde e Segurança da Economia (PROSSEGUIR), que divulga a situação 

epidemiológica das quatro macrorregiões do Estado, externando a evidência técnico-

científica quanto à ascensão da curva de transmissibilidade da Covid-19 no território 

estadual, com aumento expressivo do número de internações, e consequentemente da taxa de 

ocupação de leitos de UTI públicos e privados, e de óbitos; 

Considerando o Boletim da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 

divulgado aos 23 de março de 2021, o qual sugere a restrição de atividades nos estados da 

federação que se encontram na classificação  "alerta crítico" em razão da lotação de 

Unidades de Terapia Intensivas (UTIs); 

Considerando o firme e reiterado comprometimento da Administração 

Pública Municipal à preservação da saúde e bem estar de toda população gloriadouradense; 

Considerando que em tempos como este, de pandemia, são necessárias 

medidas excepcionais para a prevenção e gerenciamento da saúde pública; 

Considerando a necessidade da edição de normas complementares às já 

adotadas para o enfrentamento da Covid-19, e 

Considerando o Decreto Estadual n°15.644, de 31 de março de 2021. 
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DECRETA: 

Art. 1 1  Instituem-se, em caráter excepcional, em todo o território do 

Município de Glória de Dourados/MS, medidas restritivas voltadas ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, ficando vedada a: 

1 - circulação de pessoas e de veículos nos horários abaixo especificados, 

conforme a classificação de risco do município, por cores de bandeiras, estabelecida no 

âmbito do Programa de Saúde e Segurança da Economia - PROSSEGUIR: 

a) das 20 às 5 horas, se o município for classificado com a bandeira na cor 

cinza; 

b) das 21 às 5 horas, se o município for classificado com a bandeira na cor 

vermelha; e 

c) das 22 às 5 horas, se o município for classificado com a bandeira na cor 

laranja; 

II - realização de eventos, reuniões e festividades em clubes, salões, centros 

esportivos e afins, com participação de mais de 20 (vinte) pessoas ou sem o distanciamento 

social mínimo de 2,0 m (dois metros) entre elas, conforme estabelece o artigo 50  do Decreto 

Municipal 112/2020 de 18 de dezembro de 2020; e 

III - realização de atividades e o funcionamento de serviços e 

empreendimentos, com ou sem fins econômicos, sem a observância: 

a) da limitação de atendimento ao público de, no máximo, 50% (cinquenta 

por cento) da sua capacidade instalada; 

b) do distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas 

presentes no local; 

c) do protocolo de biossegurança aplicável ao setor, conforme Portarias do 

Comitê de Gerenciamento da Emergência de Saúde Pública - CGESP; 

Parágrafo único. As restrições de circulação de pessoas e de veículos nos 

horários estabelecidos nas alíneas do inciso 1 do caput deste artigo não se aplicam: 
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1 - quando o município for classificado com as bandeiras nas cores verde e 

amarela no âmbito do PROSSEGUIR; 

ii - à circulação de pessoas e de veículos em razão de trabalhos para a 

manutenção da continuidade de serviços públicos indispensáveis à vida e à segurança, bem 

como em caso de emergência ou urgência; 

III - aos serviços de saúde, aos serviços de transporte, aos serviços de 

fornecimento de alimentos e medicamentos por meio de delivery, às farmácias ou drogarias, 

às funerárias, aos postos de combustíveis, às indústrias e aos estabelecimentos de hospedagem 

(hotéis, pousadas, albergues e outros); 

IV - aos hipermercados, supermercados e mercados, dentre os quais não se 

incluem as conveniências, sendo expressamente vedados (nesse período) o consumo de 

gêneros alimentícios e bebidas no local e o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da 

mesma família, exceto nos casos em que for necessário acompanhamento especial; e 

V - aos transportes intermunicipais. 

Art. 2° Fica mantida a obrigação de uso de máscaras de proteção individual 

para circulação no território gloriadouradense, como medida para enfrentamento da 

emergência de saúde pública, nos termos do Decreto Estadual n° 035/2020, de 17 de maio de 

2020. 

Art. 3° A inobservância às disposições deste Decreto sujeita o 

estabelecimento infrator às sanções legais, dentre elas as previstas na Lei Estadual n° 1.293, 

de 21 de setembro de 1992, incluídas a interdição, parcial ou total, e o cancelamento de 

alvarás de licença de funcionamento, nos termos dos arts. 325 e 326 da referida Lei, conforme 

rege o Decreto Estadual n° 15.644 de 31 de março de 2021. 

Art. 4° A fiscalização do cumprimento do disposto neste Decreto será 

realizada pelos órgãos do Estado, especialmente pela Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar Estadual, do Corpo de Bombeiros 

Militar Estadual e da Polícia Civil, e pela Vigilância Sanitária Estadual, podendo contar co 
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cooperação das Guardas Municipais e das Vigilâncias Sanitárias Municipais, conforme rege o 

Decreto Estadual n° 15.644 de 31 de março de 2021. 

Parágrafo único. As equipes referidas no caput deste artigo poderão realizar 

as ações de orientação e fiscalização mediante abordagem: 

1 - às pessoas que se encontrem em trânsito; 

II - aos veículos de transporte intermunicipal (ônibus, vans ou veículos 

similares); 

III - aos veículos de passeio (carros ou motos); 

IV - aos veículos de carga (caminhonetas e caminhões). 

Art. 50  Denúncias ao descumprimento das normas previstas neste Decreto 

podem ser realizadas por meio do número telefônico 190. 

Art. 6° Revoga-se o Decreto Municipal n° 027/2021, de 25 de março de 

2021. 

Art. 70  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, 05 de abril de 

2021. 
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