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"Institui medidas resirilivas voltadas ao 

enfrentamento do emergência de saüde piTh/ica 

decorrente da Covid-1 9 no MunicIpio de Gloria de 

Dourados, tendo em vista a diminuição de casos 

nos ñltimos dias. ". 

0 Prefeito Municipal de Gloria de DouradosfMS, Aristeu Pereira 

Nantes, no uso de suas atribuiçöes legais, corn supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei 

Organica do MunicIpio, e, 

Considerando a declaraçäo de emergência em saáde pzblica pela 

Organi:ação Mundial de Saüde OMS; 

Considerando a Portaria n° 1881GM7MS, de 03 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergencia em Saüde Püblica de Importáncia Nacional (ESPIN), em decorrência da 

infeccao humanapelo novo Coronavfrus (Covid-19); 

Considerando a Poriaria n° 356, de 11 de marco de 2020, do Ministério do 

Sazde, que dispöe sobre a regulamenlação e operacionalizaçao do disposto na Lei no 13.9 79, 

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

sazde pzThlica de importáncia iniernacional decorrente do novo Coronavfrus (Covid- 19); 

Considerando que o arligo 196 da Constiruição Federal reconhece a saáde 

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

econômicas que visem a reducao do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário as acöes e serviços para sua promo çao, proteção e recuperacão; 
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considerando a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispöe sobre as medidas para enfrentarnento da emergência de sazde pzThlica de importáncia 

internacional decorrenie do coronavfrus; 

Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no referendo a 
medida cauielar concedida na Acão Direta de Inconstilucionalidade no 6341 MC-Ref/DF, 

reconheceu a competéncia concorrente cia União, Estados, DF e Municipios para a tomada 

de providências norrnativas e administrativas necessárias a proteção e a defesa da sazde 

durante a pandemia; 

Considerando o Jirme e reiterado comprometirnento da Administracão 

PzThlica Municipal a preservacão da sazde e bern estar de toda população gloriadouradense; 

considerando que em tempos corno este, de pandemia. são necessárias 

medidas excepcionais para a prevencão e gerenciamento da saz2de pzblica; 

Considerando a dirninuição de casos de contágio pela COVID-19 no 

MunicIpio de Gloria de Dourados-MS; 

Considerando as medidas resiritivas adotadas pelos municIpios da região; 

Considerando o novo relaiOrio do Prosseguir, bern como as orientaçöes 

•feitas pelo Estado do Mato Grosso do Sul; e 

Considerando a reunitlo do CGESP ocorrida na data de 18 de agosto de 

2021 de 2021, as 8hI5rnin no Paço Municipal. 

DECRETA: 

Art. 10  Fica autorizado o funcionamento, corn a utilizacao maxima de 50% 

da sua capacidade de atendirnento a clientes no local, em restaurantes, lanchonetes, cafés, 

padanas, espetanas, pastelarias, trailers de alirnentos, casas de salgados, e dernais 

estabelecimentos comerciais. 

F1 



' $ 1 1/ 
61 	 ta ' 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 

CCC N° 03.155.942/0001-37 

Art. 2° Fica autorizada o funcionamento dos clubes sociais, lazer, 

esportivos e similares, observando as seguintes medidas: 

I - Atender corn restriçao de püblico a 50% (cinquenta por cento) de sua 

capacidade de lotação, conforme seus alvarás de funcionamento, evitar aglomeracao de 

pessoas no interior do estabelecimento, adotando medidas de controle de acesso na entrada; 

II - Designar funcionário para controle de acesso dos consurnidores, 

fazendo cumpnr as medidas preventivas para controle da pandernia. 

Paragrafo uinico. Os responsáveis pelos clubes socias deverão cornunicar 

corn antecedência a Secretaria Municipal de Saüde a realizacAo de quaiquer evento, devendo 

realizar o controle de acesso dos participantes, corn lista de presenca. 

Art. 3° Fica autorizado apresentaçôes ao vivo em estabelecimentos 

comerciais, devendo respeitar o espacamento minimo de 1 ,5m (urn virgula cinco) entre as 

mesas e máximo 04 (quatro) cadeiras em cada uma delas. 

Paragrafo ünico. Os estabelecirnentos comerciais que realizarern 

apresentacOes ao vivo nAo poderAo ultrapassar o lirnite de 50 (cinquenta por cento) de sua 

capacidade de lotaçAo, devendo cumprir o estipulado em seus planos de contingenciamento. 

Art. 4° Fica autorizado a retomada de eventos sociais e congêneres, tais 

corno shows, bailes, apresentaçOes ao vivo em locais que sejam possIveis controlar a entrada, 

etc., sendo admitida a entrada apenas de pessoas que já tomararn pelo menos uma dose da 

vacina, sendo esta fiscalizaçâo de responsabilidade do organizador do evento. 

§1° As pessoas acima de 50 (cinquenta) anos deveräo comprovar que já 

tomaram as duas doses da vacina. 

§2° Os estabelecimentos cornerciais que realizarem os eventos não poderão 

ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de lotacâo, devendo 

cumprir o estipulado em seus pianos de contingenciamento. 

§3° Os responsáveis pelos eventos deverão comunicar corn antecedência a 

Secretaria Municipal de Saüde a realizacAo, devendo realizar o controle de acesso do 

participantes, corn lista de presenca. 	 IV 
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Art. 4° Fica determinado que os velórios sejam realizados no prazo limite 

de 4 (quatro) horas de duracao apos a chegada do corpo, sendo proibida a aglomeracao de 

visitantes pelas areas internas e externas do local. 

Art. 51  Permanecem suspensas, por tempo indeterminado, as visitas a 

pacientes internados na Maternidade Nossa Senhora da Mae Pobre de Gloria de 

Dourados/MS, bern como as visitas realizadas aos idosos acolhidos no Lar do Idoso São 

Vicente de Paulo (Asilo da Velhice Desamparada de GlOria de Dourados/MS). 

Art. 6°  0 descumprimento das medidas impostas neste decreto e demais 

regulamentos correlatos ao assunto, acarretará a responsabilizaçào civil, administrativa dos 

infratores corn rnulta e interdicão total ou parcial do estabelecimento, sem prejuizo de 

eventual registro ou autuação em flagrante por crime de desobediência - artigo 330 do COdigo 

Penal ou por descumprimento de medida sanitána do art. 268 do COdigo Penal. 

Art. 7° As medidas previstas neste Decreto poderAo ser reavaliadas a 

qualquer rnomento de acordo corn a evolucao da pandernia causada pelo COVID-19. 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacAo, revogando-se 

as disposicôes em contráno. 

Gabinete do Prefeito Municipal de GlOria de Dourados/MS 19 de agosto de 

2021. 

Aristeu e ira Nantes 

Prefeito Municipal 


