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DECRETO N° 657, DE 06 DE JULHO DE 2020.

Consolida e atualiza os atos normativos
editados pelo Poder Executivo Municipal
que dispõe sobre as medidas temporárias a
serem adotadas no âmbito da
Administração Pública e do Município de
Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul,
para a prevenção do contágio da doença
COVID-19e enfrentamento da emergência de
saúde pública de importãncia internacional
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2).

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito de
Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que
lhe confere a LeiOrgânicado Município;e,

CONSIDERANDOa situação de emergência causada pela
pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2)e as projeções de
contaminação realizadas por especialistas para os próximosdias;

CONSIDERANDOo disposto no art. 196 da Constituição
Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante politicas sociais e económicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação;

CONSIDERANDOo disposto na Lei Federal n? 13.979, de 6
de fevereirode 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDOa Portaria .n" 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergênciaem Saúde Públicade ImportânciaNacional(ESPIN);

CONSIDERANDOa Nota de Esclarecimento do Conselho
Nacional de Educação, do Ministérioda Educação, de 16 de março de
2020, que determinou as medidas a serem tomadas pelo Sistema
Nacionalde Ensino;
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CONSIDERANDOo disposto nos arts. 18 e 32 da Lei
Federaln° 9.394, de 20 de dezembrode 1996;

CONSIDERANDOo Decreton" 15.393, de 17 de março de
2020, do Govemo do Estado de Mato Grosso do Sul, que orienta às
redes públicas municipais de ensino no território sul-mato-grossense a
suspender as aulas presenciais nas unidades escolares;

CONSIDERANDOque a situação demanda o urgente
emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença no Municípiode Paranaíba- MS;

CONSIDERANDOa necessidade de se manter a prestação
dos serviços públicos no Município de Paranaíba e a
imprescindibilidade de a Administração Pública adotar ações
coordenadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, bem como estar
preparada para oferecerrespostas rápidas às demandas que possam ser
geradas pela pandemia;

CONSIDERANDOa necessidade de sintetizar todas as
normas municipais expedidas em razão da pandemia do Coronavírus
para orientaçãode todos os munícipes.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇOES INICIAIS

Art. 1° Este Decreto consolida e atualiza os atos
normativos editados pelo PoderExecutivoMunicipalque dispõemsobre
as medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Administração
Pública e do Municípiode Paranaíba, para a prevenção do contágio da
doença C0V1D-19e o enfrentamento da emergênciaem saúde pública
de importância internacional decorrentedo coronavírus (SARSCoV-2).
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Art.2° Fica criado o ComitêMunicipal de Prevenção e
Enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19, com o objetivo de
estabelecer e divulgar ações de prevenção à transmissão do vírus,
compostopelas seguintes autoridades:

I - SecretárioMunicipalde Saúde, que o presidirá;

II - SecretárioMunicipalde Administração;

III- SecretárioMunicipalde Educação;

IV- SecretárioMunicipalde Governo;

v - Procurador-Geraldo Município.

Art.3° Fica declarada Situação de Emergência e
Estado de Calamidade Pública no município de Paranaíba-MS, até
31/12/2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID19).

Parágrafo único. A situação de emergência e o estado de
calamidade pública tratados neste Decreto abrange todo o território
paranaibense e autoriza a mobilizaçãode todos os órgãos e entidades
municipais competentes para atuarem, sob a coordenaçãoda Secretaria
Municipalde Saúde, na adoção de medidas administrativas, preventivas
e corretivas, necessárias à imediata resposta, por parte do Poder
Público,à pandemia.

CAPÍTULO II

DAS MEDIDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

Art.4° Ficam suspensos, salvo mediante autorização
expressa do PrefeitoMunicipal:

I - a realizaçãode atividades de capacitação, de treinamento
ou de qualquer evento coletivo pelos órgãos ou pelas entidades da
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Administração Pública municipal Direta e lndireta que impliquem a
aglomeração de pessoas;

II - a participação de servidores ou de empregados públicos
em eventos oficiais em outros Estados da federação e a realização de
viagens internacionais ou interestaduais custeadas pela Administração
Pública Municipal;

III - o gozo de férias pelos servidores da área da saúde,
durante a vigência deste Decreto.

Art. 5° Ficam suspensas as aulas presenciais nas
Unidades Escolares pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de
Paranaíba, no penodo de 23 de março a 30 de abril de 2020, sendo o
período de 18 a 20 de março de 2020 de adaptação para a comunidade
escolar.

§ 1° Ato da Secretaria Municipal de
regulamentará o disposto no caput deste artigo.

Educação

§ 2° O período estabelecido no caput deste artigo poderá
ser prorrogado por Ato da Secretaria Municipal de Educação.

Art.6° As férias escolares de 1° a 15 de julho, previstas
no Calendário Escolar do ano de 2020 para a Rede Municipal de
Ensino, constantes do Anexo Único da Resolução n"
23/2019/SEMED/PBA/MS, de 20 de dezembro de 2019, ficam
antecipadas para o período de 4 a 18 de maio de 2020.

Art. ?O O recesso de 15 dias previsto no inciso XI do
art. 56 da LeiComplementar n° 51, de 09 de dezembro de 2011, para os
Profissionais da Educação Básica nas funções de docência e de
coordenação pedagógica, excepcionalmente, neste exercício letivo, terá
início em 4 de maio de 2020
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Art. 8° Em virtude da antecipação do calendário
escolar prevista no artigo 6° deste Decreto, para os profissionais cujo
vínculo com o Município é o contrato temporário ou convocação, que
desempenham suas atividades na Educação Básica, Coordenação
Pedagógica e docentes da Rede Municipal de Ensino, o período de 04 a
18/05/2020, será tido corno antecipação das férias regulamentares.

Art.9° Orientam-se as Unidades Escolares e Centros
de Educação Infantil pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de
Paranaíba a observância, no que couber, do disposto nos arts. 5° e 6°
deste Decreto.

Art. 10. Ficam suspensas as aulas presenciais nas
Unidades Escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino de
Paranaíba-MS, no período de 21 de maio a 31 de julho de 2020.

Parágrafo único Orientam-se as Instituições de Ensino
Privadas de Educação Básica pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino de Paranaíba a observância, no que couber, do disposto no
caput do artigo 10 deste Decreto.

Art. 11. O horário de expediente nas repartições
públicas municipais será das 08hOOrninàs 12hOOrnin,até 31 de julho
de 2020.

Parágrafo único. No caso dos setores e serviços
considerados essenciais que por sua natureza não possam ser
paralisados ou interrompidos, sendo indispensáveis à população, os
horários serão disciplinados pelas respectivas secretarias municipais.

Art. 12. Ficam dispensados do controle eletrônico de
ponto, os servidores públicos municipais, devendo ser realizado o
controle de frequência mediante folha ou livro de registro, ficando o
acompanhamento sob responsabilidade de cada Secretário.
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Art. 13. Os atestados e licenças médicas) dos servidores
públicos municipais, durante esse período deverão ser entregues a
chefia imediata de cada setor.

Art. 14. Os órgãos e as entidades da Administração
Pública Municipal deverão priorizar o atendimento ao público extemo,
dentro do possível, por meio eletrônico ou telefônico e,
preferencialmente, realizar reuniões administrativas não presenciais,
utilizando os meios tecnológicos disponíveis.

§ 10 Fica a critério do Prefeito e dos Secretários Municipais
adotar, no âmbito de seus gabinetes, as restrições que entender
necessârias ao atendimento presencial do público extemo ou à visitação
a sua respectiva área.

§ 20 Fica suspenso o atendimento presencial no Paço
Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves" e na Procuradoria-Geral do
Município atê o dia 31 de julho de 2020, devendo os atendimentos
serem realizados por meio eletrônico ou telefônico.

Art. 15. O dirigente máximo do órgão ou da entidade da
Administração Municipal fica autorizado a adotar outras providências
administrativas necessârias para evitar a propagação intema do
coronavírus, inclusive conceder férias aos servidores com mais de 60
(sessenta) anos que tiverem períodos aquisitivos que não se enquadrem
nas categorias a que se refere o inciso III do art. 4° deste Decreto.

Art. 16. Os servidores públicos municipais, que
cumulativamente, tenham mais de 60 (sessenta) anos e sejam
portadores de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, insuficiência
renal e cardíaco), desde que comprovado e que compõem grupo de risco,
deverão executar suas atividades por trabalho remoto, e/ou por
critérios firmados com o representante de sua unidade de lotação.

6
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Parágrafo único. Acondiçãode portador de doença crónica
mencionada no caput deste artigo dependerá de comprovação por
intermédiode relatóriomédico.

Art. 17. Qualquer servidor, empregado público,
terceirizado,colaborador, trainee, estagiário ou aprendiz que apresentar
febre, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverá
entrar em contato com a Administração Pública Municipal, por
intermédiodo dirigentedo órgãoou da entidade onde exerceas funções,
para informar a existência de sintoma(s).

CAPÍTULO III

DAS MEDIDAS NO ÂMBITO DO MUNicíPIO DE PARANAlBA

Art. 18. Ficam vedadas as concessões de licenças ou
alvarás para realizaçãode eventos privados, com público superior a 30
(trinta)pessoas, até 31 de julho de 2020.

§ 1° Os órgãos licenciadores municipais deverão
suspender as licenças já concedidas, para eventos programados para
ocorrerem a partir da data a que se refere o caput deste artigo,
envidando esforços para dar ciência aos particulares que requereram,
valendo-separa tanto de todos os meiosde comunicaçãopossíveis.

§ 2° Os eventos só poderão ser remarcados após a oitiva
do Comitê Municipal de Prevençãoe Enfrentamento ao Coronavírus -
COVID-19e da SecretariaMunicipalde Saúde.

§ 3° Nas situações em que não for possívelo cancelamento
ou adiamento, devemocorrer comportões fechados, sem a participação
do público.
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§ 4° Poderá ocorrer a realização de LeilãoAgropecuário,
atendidas as seguintes exigências:

I - preferencialmenteos leilões obedecerão a modalidade
virtual com transmissão através das redes de computadores, ou outro
meiode interesse;

II- em relação aos leilõespresenciais deverá:

a) respeitar o distanciamento minimo de 1,5 m entre cada
pessoa, conformenormativa do Ministérioda Saúde e o máximoprevisto para
aglomeração;

b) apresentar o Plano de Contenção de Riscos para análise do
ComitéMunicipalde Prevençãoe Enfrentamento ao Coronavírus- COVID-19;

c) implantar barreira, para identificar possíveis suspeitos e
garantir o cumprimento das medidas de segurança, utilizando relatório
fornecidopela vigilânciasanitária;

d) respeitar o limitemáximode 30%da capacidade de públicodo
estabelecimentoa ser realizadoo leilão.

Art. 19. Fica vedada a concessão de alvará para ambulantes
e suspenso os alvarás já concedidos para ambulantes residentes em outros
municípiospor tempo indeterminado.

Art. 20. Fica vedada a realização de qualquer evento, ainda
que não dependa da concessão de alvará com número superior a 30 (trinta)
pessoas.

§ lOAs situações excepcionais que demandem presença de
público com limite superior ao estabelecido no caput deste artigo, serão
apreciadas pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao
Coronavírus - COVID-19,que poderá deliberar mediante apresentação de
plano de contingenciamento de risco, ouvidas, se for o caso, as autoridades
sanitárias e epidemiológicasdoMunicípio.

!ii 20 O funcionamento das feiras livres deverá observar as
orientações da Secretaria Municipalde Saúde, de modo a evitar aglomeração
exacerbada de pessoas assegurando higiene e segurança aos trabalhadores e
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compradores,devendoseguir as orientaçõesconstantes na NOTATECNICA
001/2020SEMAGRO/AGRAER/IAGRO.

Art. 21. As feiras livres deverão respeitar o contido no
parágrafoúnicodoart. 22desteDecreto,acrescidoas seguintesexigências:

I - fica vedado o atendimento ao público por feirantes
enquadrados do "grupo de risco" para o Coronavírus (COVID-19),
devendo estes permanecerem em suas casas, assim como os que
apresentarem febre, tosse ou dificuldadepara respirar;

II - fica vedada a participação de feirantes que tenham tido
contato direto com pessoas gripadas ou suspeitas de portarem o vírus;

III - os produtos deverão ser vendidos embalados, e
somente o feirante ou seu funcionário poderá manipular e embalar;

IV - o feirante deverá disponibilizar álcool 70 % ou solução
(3,0 %) a base de água sanitária em todas as barracas e realizar a
higienização das mesmas, antes de montá-las, assim como dos
produtos nelas expostos;

v - os consumidores devemmanter a distância mínima de
1,5metros uns dos outros;

VI - os feirantes deverão manter distãncias entre as
barracas de no mínimo3 (três)metros;

VII- os feirantes deverão evitar o anúncio verbal para atrair
clientes, dando preferênciaa elaboração de cartazes;

VIII- fica interrompido o comérciode alimentos preparados
para consumo no local das feiras, devendo os produtos serem entregues
para consumo nos domicíliosdos clientes;

IX - fica vedada a colocação de mesas e cadeiras para
clientes na feira;

x - os feirantes e colaboradores devem usar máscaras e
trocá-las a cada duas horas e fazer higienização das mãos
frequentemente;

XI - as feiras livres terão um horário de funcionamento
defmido,limitado a quatro horas de funcionamento;
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XII Fica suspenso, por tempo indeterminado, o
atendimento ao público por feirantes residentes em outros municípios.

Parágrafo único. As situações não previstas neste Decreto
em relação ao funcionamento das feiras livres, serão determinadas pela
NOTATECNICA001/2020 SEMAGRO/AGRAER/IAGRO.

Art.22. As atividades desenvolvidas pelas Autoescolas
deverão seguir os seguintes critérios:

I - higienizaçãodos veículosa cada aula;

II - uso de máscara pelo instrutor e aluno;

III - disponibilizar álcool 70% e lenço de papel dentro dos
veículos;

IV - fica vedada a permanência de pessoa diversa do
instrutor e aluno dentro do veículodurante as aulas;

v - os proprietários ficam responsáveis pelo cumprimento
deste Decreto;

VI - as aulas teóricas poderão ser realizadas de forma
presencial, desde que apresentado o Plano de Contenção Individual de
Riscos para análise do ComitêMunicipalde Prevençãoe Enfrentamento
ao Coronavírus - COVID-19;

VII - nas realizações dos exames os proprietários dos
autoescolas ficam responsáveis em manter o cumprimento das
determinações estabelecidas neste Decreto, especialmente no que se
refere ao limite de aglomeração.

Art.23. Fica obrigatória a utilização de máscaras
protetoras faciais, de tecido, TNT(tecidonão tecido),ou outro material,
desde que atendam as recomendações da ANVISA,em todas as vias e
espaços públicos, estabelecimentos comerciais, industriais e espaços de
prestação de serviços, em todos os lugares de acesso ao público, sendo:
ruas, praças, áreas no entorno de rios, lagos, etc.
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§ 10 A Prefeitura disponibilizará máscaras de proteção
facialàs pessoas carentes que não tiveremmeiospara adquirir, ficando
estabelecidocomoponto de doaçãoa SecretariaMunicipalde Saúde.

§ 20 O uso de máscara facial não exime as pessoas de
tomarem todos os outros cuidados indispensáveis à prevenção da
COVID-19,em especial, constante higienizaçãodas mãos com água e
sabão, uso de álcool em gel e limpeza constante de áreas de contato,
(maçanetas, corrimãos, controles remotos, telefones fixos e móveis,
mesas, balcões,etc).

Art.24. Fica recomendado que nos espaços privados,
como residências, calçadas, ranchos e clubes particulares os cidadãos
evitema aglomeração,ainda que em quantidade inferior a 30 pessoas,
bem como observem as recomendações de distanciamento mínimo de
1,5 metros e obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção
facial.

§ 1° Havendodenúncia ou constatação de infringênciada
recomendação contida no "caput", os agentes públicos municipais
devemacionar as autoridades policiaisou o MinistérioPúblico,uma vez
que a conduta de deliberadamente expor a coletividade a perigo de
contágio ou difusão de epidemia configura crime, na forma dos artigos
131,267 e 268 todos do CódigoPenal.

li 2° Caso o descumprimento da recomendação se dê por
pessoa cujo isolamentosocial foiimpostopela vigilânciaepidemiológica
por contaminação ou suspeita de contaminação- os fatos devem ser
certificados e encaminhados ao Ministério Público para cobrança da
multa cominatóriafixadaem R$5.000,00 (cincomil reais), por cada ato
de descumprimento, conforme decisão judicial da 10 Vara Cível de
Paranaíba no àmbito da Ação Civil Pública n. 0900013-
12.2020.8.12.0018.

Art. 25. Ficam suspensas, as atividades esportivas e
escolinhas de treinamento públicas e privadas, estádios, clubes, bem ~
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comoatividades realizadas em associações privadas, até 31 de julho de
2020.

Art.26. Fica facultada a prática de atividades físicas ao
ar livre,estúdios e academias, atendidas as seguintes exigências:

I - respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 m entre cada
pessoa, conformenormativado Ministérioda Saúde;

II - obedecer ao limite máximo de 30% da capacidade de
públicode cada estabelecimento;

III - fornecer álcool 70% e lenços de papel para limpar os
aparelhos compartilháveis;

IV - aumentar a frequência de limpeza dos banheiros,
corrimãose maçanetas;

V - apresentar o Planode Contençãode Riscospara análise
do Comitê Municipal de Prevençãoe Enfrentamento ao Coronavírus -
COVID-19.

Art.27. Os velórios ocorridos em ãmbito municipal,
tanto em funerárias como em residências, deverão obedecer aos
seguintes parâmetros:

I - todos os velórios deverão ter duração máxima de 04
(quatro)horas;

TI- fica limitada a entrada em quaisquer das áreas internas
das funerárias e residências, podendo permanecer apenas 30 (trinta)
pessoas por vez, obedecendo ao espaçamento mínimo entre os
presentes, permitido o revezamento, sendo obrigatório o uso de
máscaras;

III - as celebraçõesde despedida limitar-se-ãoà presença de
somente 30 (trinta) pessoas, obedecendoao espaçamento mínimoentre
os presentes, sendo obrigatórioo uso de máscaras;

IV - as funerárias deverão permanecer fechadas das 21:00
às 6:00 horas;
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v - em se tratando de óbito de pessoa comprovadamente
infectada pelo COVID-19ou considerada suspeita de acordo com os
critérios sugeridos pelas autoridades sanitárias, o sepultamento deverá
ser imediato.

Art.28.
seguintes exigências:

Asmissas e cultos religiososdeverão atender as

I - a utilização de máscaras e o distanciamento mínimo de
1,5m entre cada pessoa, conformenormativa do Ministérioda Saúde e
o máximoprevisto para aglomeração;

II - disponibilização de álcool 700/0 na entrada ou pia e
detergente para a lavagemdas mãos;

III - aumentar a frequência de limpeza dos banheiros,
corrimãos e maçanetas;

IV- o local estar permanentemente arejado com ventilação
natural;

V- evitar aglomeração, sendo permitidoo limitemáximode
300/0 da capacidade de públicode cada prédio;

VI - vedar a entrada nas celebrações de pessoas que
apresentam sintomas de coriza, tosse, espirro, mal-estar, febre e outras
vulnerabilidades;

VII- apresentar o Plano de Contenção Individual de Riscos
para análise do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao
Coronavírus- COVID-19,coma metragemdo Templo.

Art. 29. A prestação de serviços essenctars, tais como
atendimento em farmácias, supermercados, mercearias, padarias,
postos de combustíveise açougues, deverá ocorrer de forma ordenada e
o público presente deverá manter uma distãncia mínima de 1,5 (um
metro e meio)entre os presentes, obedecendoas regras de higienização
regulamentadas pela Secretaria Municipalde Saúde e a de aglomeração
sendo permitido o limite máximo de 30% da capacidade de público de
cada estabelecimento.
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Art.30. Todos os estabelecimentos comerciais deverão
obedecer às restrições contidas nas normativas expedidas pelo
Município e o público presente deverá manter distância mínima de
1,5m(ummetro e meio)entre os presentes.

Art. 31. As clínicas, consultórios médicos e laboratórios
particulares deverão obedecer as regras de espaçamentos contidas nas
normativas expedidas pelo Município, devendo todos os presentes
manter uma distância mínimade 1,5m(ummetro e meio)e obedeceras
regras de higienização regulamentadas pela Secretaria Municipal de
Saúde, sob pena de cassação do alvará de licença e funcionamento e
responsabilizaçãodo profissional.

Art. 32. Os bares, lanchonetes, conveniências,
sorveterias, casas de sucos, salgados, espetinhos e similares poderão
funcionar, obedecidasàs seguintes exigências:

I - manter espaçamento mínimode 1,5m (ummetro e meio)
entre as mesas;

II - recomendar aos clientes que mantenham espaçamento
razoávelentre os membros das mesas;

III - disponibilizaçãode álcool em gel 70% na entrada ou
pia e detergente para a lavagemdas mãos;

VI- o atendimento deverá ser prioritariamente drive thru e
delivery;

V- fica proibidoo autoatendimento e vedada a exposiçãode
alimentos, somente podendo ser servido pelo funcionário do
estabelecimento, o qual deverá usar luvas e máscara, além de manter
todas as regras de higienização pessoal orientadas pela Secretaria
Municipalde Saúde."

Art.33. Os restaurantes poderão funcionar, obedecidas
às seguintes exigências:
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público de cada estabelecimento;

II - disponibilizaçãode álcool em gel 70°/0 na entrada ou pia
e detergente para a lavagemdas mãos;

III- o atendimento deverá ser prioritariamente para entrega
de marmitas, drive thrú e delivery;

IV- fica facultado o autoatendimento, nos casos em que o
cliente esteja utilizando luvas e máscara de proteção facial;

V - as luvas descartáveis serão fornecidas do início do
Buffete descartadas ao final;

VI - caso o cliente opte por não utilizar as luvas, somente
poderá ser servido a la carte ou prato feito pelo funcionário do
estabelecimento, o qual deverá usar luvas e máscara, além de manter
todas as regras de higienização pessoal orientadas pela Secretaria
Municipalde Saúde.

Art.34. As mesas utilizadas em restaurantes, bares,
lanchonetes, conveniências, sorveterias, casas de sucos, salgados,
espetinhos e similares deverão ser ocupadas respeitando o tamanho
padrão de 04 ou 06 lugares.

Art. 35. Os hotéis instalados no ámbito do Município
deverãofazer o registro do hóspede, informar o número do apartamento,
a cidade de origem e o motivo da viagem, enviando para a Secretaria
Municipalde Saúde para acompanhamento.

Art. 36. Ficam facultadas as atividades dos
cabeleireiros, manicures, esteticistas e congêneres, atendidas às
seguintes exigências:

I - atendimento agendado e individual;

n- funcionamentoem local arejado;
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III - USO de luvas pelo profissional e álcool 70% para
higienizaçãoconstante tanto pessoal comodos equipamentos;

IV- disponibilizaçãode álcoolem gelpara os clientes;

V - vedação ao compartilhamento de copos e quaisquer
utensílios;

VI - dar preferência ao atendimento de pessoas que
integram o grupo de risco, maiores de 60 (sessenta) anos e portadores
de comorbidades,devendoser realizadonos primeiroshorários do dia;

VII- vedação ao atendimento de pessoas que apresentam
sintomas de coriza,tosse, espirro, mal-estar e febre.

Art.37. Fica suspenso o alvará de funcionamento dos
salões de festas em geral, buffets e outros locais utilizadospara eventos
festivose confratemizações,até o dia 31 de julho, podendo esse prazo
ser prorrogado.

Art. 38. Como medidas individuais de prevenção
recomenda-seque pessoas com sintomas respiratórios fiquem restritos
ao domicilioe que pessoas idosas e portadoras de doenças crônicas
evitemsua circulaçãoem ambientes comaglomeraçãode pessoas.

Art.39. As instituições de longa permanência para
idosos e congêneresdevem limitar, na medida do possível,o acesso ao
público extemo, além de adotar os protocolos de higiene dos
profissionaise ambientes e o isolamentodos sintomáticosrespiratórios.

Art.40. Os locais de grande circulação de pessoas, tais
como terminais urbanos, igrejas e comércioem geral devem reforçar
medidas de higienizaçãode superfície e disponibilizar álcool gel 70%
para os usuários, em local sinalizado.

J
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§ 10 Devemser disponibilizadasinformaçõesvisíveissobre
higienizaçãode mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos
lavatóriosde higienização de mãos.

§ 2.0 As empresas de transporte coletivodevemreforçar as
medidas de higienizaçãono interior de seus veículos.

Art.41. O setor responsável pela fiscalização e pelo
controledos serviçosde manutenção do respectivoprédio de cada órgão
e entidade deverá aumentar a frequência de limpeza dos banheiros,
corrimãos e maçanetas, além de providenciara aquisição dos insumos
de limpezanecessários para essas medidas.

An.42. Para o enfrentamento da emergência de saúde
decorrente do coronavírus poderão ser adotadas as seguintes medidas,
a critério da Secretaria Municipal de Saúde e demais autoridades
epidemiológicas:

I - isolamento;

II- quarentena;

III- determinaçãode realizaçãocompulsóriade:

a) examesmédicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d)vacinaçãoe outras medidas profiláticas;e/ou

e) tratamentos médicosespecíficos.

§ 10 Os cidadãos que ingressarem no território municipal
em razão de retomo de viageminternacional a partir de 11de março de
2020 deverão obrigatoriamente comunicar tal fato a Secretaria
Municipalde Saúde no prazo de 48h do ingresso na cidade.
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§ 2° Acomunicação referida no §1o deste artigo poderá ser
realizada por qualquer pessoa noticiando o descumprimento do dever
de informar.

§ 3° É compulsório o isolamento domiciliar, por até 14
(quatorze dias), prazo que pode ser prorrogado, devendo a autoridade
epidemiológica notificar o paciente quando tomar conhecimento da
situação, regra aplicávelaos cidadãos que tiveremcontato com paciente
comconfirmaçãopositivapara COVID-19.

§ 4° A autoridade epidemiológica local avaliará a
necessidade de isolamento, promovendoa notificaçãodos cidadãos, nos
termos do anexo único do presente ato, cuja observância é impositiva.

§ 5° Os profissionais de saúde que tiverem conhecimento
sobre quadros clínicos que adequem-se aos protocolos clínicos para
identificaçãoda doença devem comunicar a autoridade epidemiológica
para que avaliee promovao isolamento.

§ 6° Sob supervisão e orientação da autoridade
epidemiológicae da Secretária Municipalde Saúde os profissionais que
compõem as equipes estratégicas de saúde da família e os fiscais da
vigilânciasanitária poderão promovera notificaçãoreferida no presente
Decreto (em duas vias), encaminhando diariamente para a Secretaria
Municipalde Saúde cópia das notificaçõesefetuadas para ratificação.

§r A não observância do dever de comunicar ou de
atentar-se as orientações de isolamento devem ser registradas em ato
formal e encaminhadas ao Ministério Público para adoção de
providênciascivise criminais em desfavordos infratores.

§ 8° A Secretaria Municipal de Saúde avaliará a
necessidade de realização de exames médicos e testes laboratoriais
compulsórios a pacientes que apresentem sintomas ou se originem de

lQ
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localizaçãocuja difusão da doença sinalize alerta, devendoo paciente se
submeter aos procedimentos necessários requisitados.

§ 9° O isolamento referido nos §§ 3° e 4° do presente
Decretoimplicamem falta justificada ao trabalho, nos termos do art. 3°,
§3°da Lei Federal N°13.979, de6 de fevereirode 2020.

§ 10. O paciente será sempre orientado sobre a doença,
sintomas e forma de contágio, dando-lhe ciência expressa da
necessidade de isolamento, suprindo sua assinatura a de 2
testemunhas, quando houver recusa do cidadão em apor ciência ao
termo.

Art.43. Fica instituído no murucrpio de Paranaíba o
"toquede recolher",de forma a coibir a circulação de pessoas nas ruas
da cidade, no horário compreendidoentre as 22hOOmine 05hOOmin.

Parágrafo único. A restrição contida no caput deste artigo
não se aplica aos casos de saúde e deslocamento ao trabalho, bem
comooutra circunstância relevantedevidamentecomprovada.

Art. 44. Fica instituída a Barreira Sanitária no
Municípiode Paranaíba - MS,fixaou móvel,com o intuito de impedir a
proliferaçãoda InfecçãoHumana pelonovoCOVID-19(coronavírus).

§ 1° A equipe da barreira sanitária poderá impedir o
ingresso no Município de pessoas com quadro de febre ou outros
sintomas característicos da COVID-19,devendo as mesmas serem
orientadas a procurar uma Unidade de Saúde mais próxima de sua
residência.

§ 2° A equipe da barreira sanitária deverá efetuar
avaliação e análise de conveniênciado ingresso de veículos oriundos de

~
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Municípios em que há proliferação de casos de contágio pelo
coronavírus comunitário.

§ 3° Os casos omissos serão analisados pelas autoridades
competentes, que estarão fiscalizando o disposto neste Decreto,
podendo ser aplicada a multa por descumprimento a ordem da saúde
pública.

Art.45. Fica proibido o consumo de bebidas em geral,
incluindo tereré, chimarrão e similares, em locais públicos ou de acesso
público,por tempo indeterminado.

Parágrafo único. A proibição estabelecida no caput deste
artigo também se estende ao uso de arguileZnarguilé nos
estabelecimentoscomerciais,locais públicosou de acesso público.

Art.46. Fica proibida a aglomeração de mais de 30
pessoas em área comum, sendo: nos lagos e lagoas, nos rios Barreiro,
Santana e Aporé, e principalmente aos arredores do rio Paranaíba
próximoa Ponte do Portode Alencastro,no municípiode Paranaíba, de
forma excepcional e por prazo indeterminado, como medida de
prevençãoe enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19).

Art.47. O descumprimento das proibições e
determinações impostas neste Decreto poderá sujeitar o infrator às
medidas administrativas e legais correspondentes, inclusive às penas
previstas no CódigoPenal Brasileiro.(Art. 268 Infringirdeterminação do
poder público,destinada a impedir introdução ou propagaçãode doença
contagiosa:pena- detenção, de um mês a um ano, e multa.).

Art. 48. Fica autorizado aos órgãos de fiscalização e
saúde a tomada das providências necessárias ao fiel cumprimento do
disposto neste Decreto,devendo,primeiramente, promovera orientação
e recomendação sobre as medidas estabelecidas neste Decreto, sendo
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que a reiteração na desobediência ensejará nas sanções previstas em
Lei.

CAPÍTULO IV

DA FISCALIZAÇÃO E INTERDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS

Art.49. A atribuição de fiscalização e aplicação de
sanções disciplinadas neste Decreto, previstas nos arts. 58, 263, 269,
274, § 2° do art. 273 e 277 da Lei Complementar Municipal n" 010, de
05 de novembro de 2001, será realizada preponderantemente pelos
agentes/fiscais de vigilância sanitária, com apoio dos fiscais de tributos
e fiscais de posturas do município.

§ 1° Os secretários titulares das secretarias, as quais os
fiscais de tributos e de posturas estejam vinculados, encaminharão em
até 24 horas da publicação deste Decreto, ao Prefeito Municipal, os
nomes dos fiscais, em mínimo de 3 (três), que irão auxiliar os agentes
de vigilânciasanitária.

§ 2° Todos os autos, notificações e termos lavrados, ainda
que pelos fiscais de tributos e posturas, deverão conter a assinatura de
pelo menos 1 (um) agente/fiscal de vigilância sanitária.

§ 3° O Departamento de vigilância sanitária fica
responsável pela coordenação e supervisão do regime de plantões e
demais atividades para operacionalização da fiscalização disciplinada
neste Decreto.

§ 4° Os veículos de fiscalização devem ser usados
prioritariamente nas atividades de fiscalização disciplinadas neste
Decreto.
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Art.50. Os agentes de fiscalizaçãolavrarão os autos de
infração e interdição conforme anexos deste Decreto, quando
constatarem o descumprimento das medidas ora estabelecidas.

Art.51.
seguintes requisitos:

O auto de infração ou interdição conterá os

I - Identificaçãodo Autuado;

II - Histórico de Ocorrência com a descrição da infração
cometida;

III - Descrição da penalidade de multa ou interdição, bem
como dispositivolegal;

IV- Notificaçãodo prazo da defesa;

V- Assinatura do agente de vigilânciasanitária.

VI- Assinatura do autuado

§ 10 A assinatura do autuado não representa
concordáncia com o teor do auto ou confissão de dívida, nem sua
recusa configura-seem invalidaçãodo auto.

§ 20 Ainobservánciade algum dos incisos deste artigo não
invalidamo auto de infração ou interdição, se não configurarem,por si
só, cerceamento de defesa do autuado, ou seja, se este não puder ter a
ciência do motivode fato e de direito que ocasionou a interdição de seu
estabelecimento.

§ 3° No caso de recusa da assinatura do autuado, o
autuante deverá marcar, em campo próprio tal fato, e solicitar que os
demais fiscais, que o acompanham na diligência, assinem no verso do
auto de infração ou interdição como testemunhas de que houve a
recusa.
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§ 40 No caso o proprietário do estabelecimento não for
encontrado para assinar o auto, o autuante comunicará ao funcionário
do estabelecimento, que convoque o proprietário do estabelecimento
para ter ciência da diligencia, caso o proprietário não comparece no
local em 1 hora, contado da chegada dos fiscais no estabelecimento,
será considerado "recusa a assinar".

Art. 52. Em caso inobservância ou desobediência das
determinações quanto a obrigatoriedade do uso de máscaras prevista
neste Decreto, após notificação contendo orientação e recomendação,
ensejará a aplicaçãodas penalidades na seguinte ordem:

I -multa de 1UFIP;

II - multa de 2 UFIPs,em cada reincidência.

Parágrafo único. Em relação aos estabelecimentos
comerciais, caso o cliente esteja no local sem a máscara de proteção
facial, a multa será aplicada para o proprietário e o cliente.

Art.53. Em caso inobservância ou desobediência das
determinações prevista neste Decreto,em relação aos estabelecimentos,
após notificação contendo orientação e recomendação, ensejará a
aplicação das penalidades na seguinte ordem:

I - multa no valorde 10 UFIP;

II - em caso de reiteração no cometimento da infração,
multa no valor de 20 UFIP;

III- interdição do estabelecimento.

Art. 54. O agente/fiscal de vigilância sanitária e os
fiscais de obras e tributos, no exercício das atribuições estabelecidas
neste Decreto,ficamautorizados a solicitaçãode força policialnos casos
de qualquer embaraço a interdição ou quando houver ameaça a sua
integridade física.
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Parágrafo único. Configura o embaraço qual~uer ato que

impeça ou atrapalhe a efetivação da interdição do estabeleclIDento.

Art.55. A interdição será imediata e após o fechamento
do estabelecimento será afixado um comunicado de interdição no local.

Parágrafo único. O comunicado conterá o dispositivo
infringido pelo autuado e o aviso de que a reabertura do
estabelecimento sujeita o autuado à cassação da licença de
funcionamento.

Art. 56. O auto de interdição será feito em 3 (três) vias,
sendo que a 1a via será encaminhada para o protocolo geral - Secretaria
Municipal de Administração para formalização de processo
administrativo, a 2&via será entregue ao autuado e a 3&via ficará com o
autuante.

§ lONa recusa do autuado de receber sua via, a 2a via do
auto de interdição será encaminhada, juntamente com a la via, para o
protocolo geral - Secretaria Municipal de Administração, para ser
anexada ao processo administrativo.

§ 2° O encaminhamento da(s) via(s) para o protocolo geral
Secretaria Municipal de Administração será feito mediante

comunicação interna assinada por todos os fiscais que estiverem na
diligência, informando se houve necessidade de auxilio de força policial.

Art.57. A interdição do estabelecimento terá a duração
de 60 dias, contados a partir da data da lavratura do auto de interdição.

Art. 58. Aconstatação de reabertura do estabelecimento
ocasionará a cassação imediata do Alvará de Funcionamento, e
lavratura de novo auto de interdição.
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§ 10 A lavratura do novo auto de interdição respeitará os
mesmos trâmites do auto de interdição infringido.

§ 20 O autuante deverá comunicar a cassação da licença
de alvará, mediante comunicação interna, ao Cadastro de Atividades
Econômicas,que efetuará baixa do cadastro municipal.

§ 30 O Cadastro de AtividadesEconómicas após efetuar a
baixa cadastral encaminhará, mediante comunicação interna, listagem
dos débitos, se houve, para o Setor de Fiscalização, que expedirá
certidão de DividaAtivae encaminhará os débitos para a Procuradoria
Geral do Municípiopara imediata execuçãojudicial.

Art. 59. O autuado que tiver sua licença de
Funcionamento cassada fica impedido de solicitar nova licença
enquanto perdurar a situação de emergência causada pela pandemia
mundial do coronavírus (SARSCoV-2)estabelecida por este Decreto.

Parágrafo único. O Fiscal de Tributos que flagrar o
contribuinte que teve sua licençacassada em funcionamento, procederá
à nova interdição nos termos deste Decreto, sendo aplicáveis as
penalidades cabíveisno CódigoTributárioMunicipal.

Art.60. O autuado terá o prazo de 05 (cinco)dias da
ciência do auto para apresentar defesa ou impugnação.

Art.61. Apresentada a impugnação ao auto será dado
prazo de 5 (cinco)dias para manifestação do autuante.

Art.62. Com a manifestação do autuante o processo
será encaminhado a Procuradoria-Geral do Município e será julgado

25
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Art.63.

no gabinete.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 64. Fica criado o Programa "Barreira Solidária",
incentivo a doação de produtos de higiene e Equipamentos de proteção
individual para prevenção do Coronavírus.

Parágrafo único. Os itens doados deverão ser entregues na
Guarita da Prefeitura Municipal de Paranaíba, de segunda a sexta-feira,
de 8h às 17h, localizada na Avenida Juca Pinhé, n° 333, Bairro Santa
Mônicaem Paranaíba-MS, ou em local a ser comunicado ao doador.

Art.65. ASecretaria de Municipal de Saúde deverá:

I - organizar campanhas de conscientização dos riscos e das
medidas de higiene necessárias para evitar o contágio da COVID-19;

II - divulgar as ações de Contingência contra o coronavírus;

III - publicar boletins diários de acompanhamento do
cenário da doença e das diretrizes para vigilância, prevenção e controle.

Art.66. As normativas do Ministério da Saúde,
aplicáveis aos Estados da Federação, já publicadas quando da edição
deste Decreto e aquelas que venham a ser editadas ao longo de sua
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vigência,ficamautomaticamente intemalizadas no âmbito do Município
de Paranaíba.

Art.67. Os órgãos e as entidades integrantes da
Administração Pública Municipal poderão, nos limites de suas
atribuições, expedir atos infralegais em conjunto com a Secretaria de
Municipalde Saúde para regulamentar o presente Decreto.

Art. 68. No caso específicode aumento injustificado de
preços de produtos de combate e proteção ao COVID-19,será cassado,
comomedida cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei
Federal n 8.078, de 1990 (Códigode Defesa do Consumidor), o Alvará
de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas
abusivas ao direito do consumidor, previamenteconstatado pelos fiscais
do PROCONMunicipal.

Art. 69. Serão aplicadas as penalidades previstas na Lei
ComplementarMunicipaln° 10, de 05 de novembrode 2001 (Códigode
Posturas) e regulamentadas neste Decreto, sem prejuízo de eventual
apuração, pelas autoridades competentes, da prática da infração penal
prevista no art. 268 do CódigoPenal brasileiro.

Art. 70. O prazo de vigência deste Decreto é até 31 de
julho de 2020, até a edição de outro ato normativo em sentido
contrário, podendoo prazo ainda ser prorrogado.

Art. 71. Ficam revogados os Decretos n° 609, de 1° de
abril de 2020; n° 614, de 08 de abril de 2020; n° 615, de 14 de abril de
2020; n° 628, de 08 de maio de 2020, n° 631, de 15 de maio de 2020,
n° 632, de 22 de maiode 2020, n° 639, de 03 de junho de 2020, n° 642,
de 15 de junho de 2020, n" 643, de 17 de junho de 2020, n° 648, de 24
de junho de 2020, n° 651, de 29 de junho de 2020 e artigos 2° a 10 do
Decreton? 621, de 28 de abril de 2020.
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Art.72. Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação.

PaçoMunicipal"PrefeitoEdú Queiroz Neves", aos 06 dias do
mês julho de 2020.

PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria-Geral do
Município(PGM),na data supra.

PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de
Saúde, na data supra.

DÉBORA~ DE OLIVEIRA
Secretária Municipalde Saúde

PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de
Administração,na data supra.

Governo,na data supra. ~ ~ ~ ~<:

LO~O ALVES DE O~~
SecretárioMunicipalde Governo

Av.Juca Plnhé. 333 I Jardim Santa Mônica I Parana(ba-MS I 673669 ..0000
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ANEXO I
(Decreton" 657, de 06 de julho de 2020)

AUTO DE INTERDIÇAO Noo_I_o VIA:----- a

DEMAIS OBSERVAÇÕES: (campodestinado ao agente)

IDENTIFlCAÇAo DO AUTUADO
NOIIIIE/RAZAo SOCIAL:

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF:
HISTóRICO DA OCORRÊNCIA:
Conformeart. 58 da Lc. 010 de 05/11/2001 constitui DEVBR do ExecutivoMunicipalzelar pelas condições
anitárias em todo território do Município e atuar no controle de epidemias, na data às _
Iloras, eu abaixo assinado, tendo constatei o seguinte:

( ) Funcionamento de atividades esportivas, academias e escolinhas de treinamento públicas e privadas,
stádios, clubes, bem como atividades realizadas em associações privadas - ln/ração ao art. 25 do Dec.
~57/2020j

( ) Permanência de mais de 30 pessoas em velórios ocorridos em âmbito municipal em Funerárias, - lrifraçã4
~o art. 27 do Dec. 657/2020

( ) Realização de evento com mais de 30 pessoas - Infra.ç40 ao art. 20 do Dec. 657/2020 - INTBRDIÇAOE
~SSAçAO

( ) clínicas, consultórios médicos e laboratórios particulares desrespeitando o limite de espaçamento de 1,5m
ntre os presentes - I""ração ao art. 31 do Dec. 65712020 -INTERDlçAO E CASSAçAO

( ) Estabelecimento comercial com público presente desrespeitando o limite de espaçamento de 1,5m entre os
resentes - lnfração ao art. 30 do Dec. 657/2020

( ) funcionamento de bares, lanchonetes, conveniências e similares, em autoatendimento ou com consumo de
bebidas e alimentos no local, ou permissão de permanência do cliente, ou desrespeitando a disposição de funcionar
omente para venda e retirada imediata do produto, com atendimento de 1 (uma) pessoa por vez ou o
i:staneiamentomínimode um metro e meioentre ae meaas- lrifração ao cut. 32 ';ou 33 • Dec. 657,t.a020

( ) restaurantes funcionando mediante autoatendimento ou desrespeitando o espaçamento minimo de 1,5
netros entre as mesas- Infra.ç40 ao art. 33do Dec. 657/2020

( ) Funcionamento de estabelecimento de cabeleireiros, manicures, esteticistas e congéneres, que não atendam
os requisitos deste Decreto; Infraçdo ao art. 36 do Dec. 657/2020

( ) Funcionamento de salões de festas em geral, buffets e outros locais utilizados para eventos festivos e
onfraternizações; lrifra.ç40 ao art. 37 do Dec. 657/2020

( ) Reabertura do estabelecimento após interdição - InfrQ.Ç4oao art. 58 do Dec. 657/2020 - INTBRDlçAO E
~SSAçAO

.~
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PENALIDADE:

( ) INTERDIÇAO, ficando suspenso seu funcionamento por 60 dias, - (Art.269 da L.C 11-0 10 de 05/11/2001. e
rt. 25.27,28,30,32,33,35 e 36 do Dec.657/2020),

( ) INTEDIÇAo E CASSAçAo DA LICENÇADE FUNCIONAMENTO- ( 33 e paráqrafo único do art. 59 do Dec.
• o 657/ 2020).

NOTIFICAÇAO:
O autuado poderá apresentar defesa ou impugnação ao presente Auto; no prtUlO • 05 (cinco)dias, a contar da
iência deste, de acordo com art, 60 do Decreto 657/2020. O protocolo será feito junto ao Protocolo Geral -
~ecretaria Municipal de Administração.
(Au.Juca Pinhé, 11- o 333, Jardim Santa M6nica,Paranaíba-MS/ 3668-0000)
Fica, ainda, notificado, que o descumprimento deste auto de interdição, oca.sionará a cassaçc'lo da Licença •
FUncionamento,conforme art.58 do Dec. na 657/2020.

Assinatura e identificação do Agente Horário de Chegada Horário de Saída

__ '--- __ '---
( ) Não comparecimento do proprietário

Identificação:
Matricula: ( ) Proprietário Presente no momento da diligência

As __ horas do dia __ I__ I__ , recebi, a 2° via deste Auto de interdição, do qual fico ciente

Nome do autuado ou Representante Legal

( ) RECUSAASSINAR(destinado ao agente)
NECESSIDADEDE AUXILIODE FORÇAPOLICIAL: SIM ( I NÃO( I

Paranaíba-Mê, 06 de julho de 2020.

RONALDO JOSÊ~~ DE LIMA
Prefeit~o~;al
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ANEXO II
(Decreto n° 657) de 06 de julho de 2020)

COMUNICADO DE INTERDIÇÃO

CONSIDERANDO a pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2) e
as projeções de contaminação realizadas por especialistas O
EXECUTIVO MUNICIPAL ADOTOU medidas temporárias para a
prevenção do contágio e o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importãncia internacional.

CONSIDERANDO QUE ESTE ESTABELECIMENTO DESCUMPRIU AS
MEDIDAS ESTABELECIDAS NO DECRETON° 657, DE 06 DE
JULHO DE2020.

COMUNICAMOS QUE ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INTERDITADO
POR 60 DIAS E SUA REABERTURA OCASIONARÁ A IMEDIATA
CASSAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

PARANAÍBA, DE DE 2020

Assinatura

Paranaíba-MS,06 dejulho de 2020.

RONALDO JOS~. ~ ~E LIMA
prefe:;o~;al

....
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ANEXO III
(Decreton° 657, de 06 de julho de 2020)

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR COMPULSÓRIO (1&VIA)

O(A)Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção
de medida sanitária de isolamento compulsório domiciliar devendo
permanecer na residência e evitar ter contato com outras pessoas. Essa
medida é necessária, pois visa prevenir a dispersão do vírus Covid-19.

Paciente: ___

CPF: Data de NascÍlnento __ 1 1___

Local de cumprimento da medida:

Período de isolamento: 14 DIAS: de __ / __ /2020a
_/_2020

FUNDAMENTAÇÃO DE FATO:

) Paciente retomou de viageminternacional;

) Paciente retomou de viagemnacional de localidadeem alerta com
casos confirmados de transmissão comunitária do COVID-19;

) Paciente teve contato com casos positivosde COVID-19;

)Deliberaçãoda autoridade epidemiológicaou recomendação médica

)Outros motivosdescritos no prontuário anexo.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 3° da LeiFederal n. 13979/2020 e,
art. 3° da Portaria n. 356/2020 do Ministério da Saúde, art. 42 do
Decreto 657/2020 e decisão judicial proferida na AçãoCivil Pública n.

~32

Av.Juca Plnhé. 333 IJardim Santa Mônica I Paranarba-MS I 673669.0000



Paranaiba
PREFEITURA DE WNW.paranaiba.ms.gov.br

IIPrp,(eituradeparanarba

0900013-12.2020.8.12.0018 proferida pela la Vara Cível da Comarca
de ParanaibajMS.

RESPONSABILIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO: implicará no
cometimento de crime previsto na legislação penal; ilícito civil e
descumprimento de ordem judicial com multa fixada em R$ 5.000.00
(cinco mil reais) por ato descumprido, consoante decisão proferida
pelo Poder Judiciário na Ação Civil Pública mencionada.

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUçAo CLíNICA: agentes comunitãrios
de saúde da sua localidade acompanharão diariamente os sintomas da
doença. Em caso de dúvidas sobre as condições de isolamento contatar
o seguinte telefone: _

CIENTlFICAÇÃO DO PACIENTE: (
impostas: __

) Paciente ciente das restrições

( ) Paciente ciente das restrições impostas se recusou a assinar:
______________________ . (testemunhas)

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL:

Paranaiba/MS, __ / __ /2020 Horário __ : _

(Assinatura e carimbo)

Paranaiba-MS 06 de julho de 2020.

RONALDO JOs~b DE LIMA
Prefei70~~;:u

~LX; age •
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ANEXO IV
(Decreto n° 657, de 06 de julho de 2020)

AUTO DE INFRAÇÃO N°

IDENTIFICA_ÇÃO DO CONTRIBUINTE OU INFRATOR
J,NomelRazão Social:

Atividade:
Endereço: CNPJ:
Representante Legal:
CPF:
mSTORICO DA(S) OCORRENCIA:

Multa em valores eX_I!ressosem Reais
Valor da UFIP _(_Dec.551/2019 Multa em UFIP Total da Multa

R$ 43,08 10 R$ 430,80
Enquadramento das Infrações:

Enquadramento das Penalidades:

NOTIFICAÇAO
Este foi lavrado em observância dos arts. 274 e §2° do art. 273 da Lc. 10/01, no uso das
atribuições do art. 58 da Lc. 10/01, bem como para efetivo cumprimento do decreto n"
657/2020 e alterações, em face da prevenção ao contágio e enfrentamento da emergência de
saúde publica do COVID. Fica o infrator notificado a pagar a multa e terá o prazo de 05
(cinco) dias, contados de sua notificação da lavratura do auto de infração, para apresentar
defesa, através de petição escrita devidamente instruída com os documentos indispensáveis
para o julgamento, conforme art. 277 da LC.lO/O1
CONFORME ART. 263 DA LC. 10/01 NO CASO DE REINCIDÊNCIA NOINFRACÃO A ,COMETIMENTO DESTA MULTA ACIMA SERA APLICADA EMDOBRO

Av.juca Plnhé, 333 IJardim Santa M6nlca I Paranalba-MS I 673669.0000

34



- - - - ---------------------

PREFEITURA DE www.paranaiba.ms.gov.br

Paranaiba I)Prefeiruradeparanaiba

Agente Público

I , Recebido em

I I--
Autuado

Nome:

RG/CPF:

Função:

SUBSCRIÇÃO:
O presente Auto de Infração foi lavrado nos termos da legislação vigente, sendo assinado
pela(s) autoridade(s) responsável(is) e com a ciência do contribuinte, que no ato da assinatura
recebeu uma copia do mesmo. A ciência mediante assinatura do autuado não impJica em
confissão do debito e nem sua recusa agravara a pena.
LOCAL DA INFRAÇÃO:

PARANAmA - MS, __ 1__ --,

HORA: __ I__

( ) RECUSA A ASSINAR

Paranaíba-MS, 06 de julho de 2020.
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ANEXO V
(Decreto n° 657, de 06 de julho de 2020)

AUTO DE INFRAçÃO N°

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRlBUINTE OU INFRATOR
INome:

Endereço:
CPF:
HISTÓRICO DA(S) OCORRÊNCL-\:

Multa em valores expressos em Reais
Valor da UFIP (Dec. 551/2019 Multa em UFIP Total da Multa

R$ 43,08 1 R$ 43,08

Enquadramento das Infrações:

Enquadramento das Penalidades:

NOTIFICAÇÃO
Este foi lavrado em observância dos arts. 274 e §2° do art. 273 da Lc. 10/01, no uso das
atribuições do art. 58 da Lc. 10/01, bem como para efetivo cumprimento do decreto n"
657/2020 e alterações, em face da prevenção ao contágio e enfrentamento da emergência de
saúde pública do COVID. Fica o infrator notificado a pagar a multa e terá o prazo de 05
(cinco) dias, contados de sua notificação da lavratura do auto de infração, para apresentar
defesa, através de petição escrita devidamente instruída com os documentos indispensáveis
para o julgamento, conforme art. 277 da Lc.lO/Ol
CONFORME ART. 263 DA LC 10/01 NO CASO DE REINCIDÊNCIA NO
COMETIMENTO DESTA INFRACÃO A MULTA ACIMA SERA APLICADA EM
DOBRO
SUBSCRICÃO:
O presente Auto de Infração foi lavrado nos termos da legislação vigente, sendo assinado
pela(s) autoridade(s) responsáveíüs) e com a ciência do contribuinte, que no ato da assinatura
recebeu uma copia do mesmo. A ciência mediante assinatura do autuado não implica em
confissão do debito e nem sua recusa agravara a pena.
LOCAL DA INFRACÃO:
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Agente Público

I ~/------

Autuado

PARANAIBA - MS, __ 1 .1 . Recebido em

HORA: 1-----

Nome:

RG/CPF:

Função:

( ) RECUSA A ASSINAR

Paranaíba-MS, 06 de julho de 2020.
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ANO XII N° 2639 Sexta-feira, 10 de julho de 2020 Órgãode divulgaçãooficialdosmunicípios

'DEÇR~O N° 6~_7,DE 06 DE JULHODE 20.20.
Consolida e atualiza os atas normativos editados pelo Poder Executivo Municipal que dispõe sobre as medidas temporá
rias a serem adotadas no âmbito da Administração Pública e do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul,
para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronevlrus (SARS-CoV-2).

RONALDOJOSÉ SEVERINO DE UMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDOa situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2) e as projeções
de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias;

CONSIDERANDOo disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos,
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDOo disposto na Lei Federal nO 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 coronavírus;

CONSIDERANDOa Portaria nO 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN);

CONSIDERANDOa Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, de 16 de
março de 2020, que determinou as medidas a serem tomadas pelo Sistema Nacional de Ensino;

CONSIDERANDOo disposto nos arts. 18 e 32 da Lei Federal nO9.394, de 20 de dezembro de 1996;

CONSIDERANDOo Decreto nO 15.393, de 17 de março de 2020, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que
orienta às redes públicas municipais de ensino no território sul-mato-grossense a suspender as aulas presenciais nas
unidades escolares;
CONSIDERANDOque a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Paranaíba - MS;

CONSIDERANDOa necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos no Município de Paranaíba e a impres
cindibilldade de a Administração Pública adotar ações coordenadas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus. bem como estar preparada para oferecer respostas rápidas às
demandas que possam ser geradas pela pandemia;

CONSIDERANDOa necessidade de sintetizar todas as normas municipais expedidas em razão da pandemia do Corona
vírus para orientação de todos os munlcipes.

P E C R E TA:
CAPÍTULOI

DASDISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1° Este Decreto consolida e atualiza os atos normativos editados pelo Poder Executivo Municipal que dispõem
sobre as medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Administração Pública e do Município de Paranafba, para
a prevenção do contágio da doença COVID·19 e o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (SARSCoV-2).
Art.20 Fica criado o Comitê Municipal de prevençao e Enfrentamento ao Coronavfrus - COVID-19, com o objetlvo
de estabelecer e divulgar ações de prevenção à transmissão do vírus, composto pelas seguintes autoridades:

I - Secretário Municipal de Saúde, que o presidirá;

II • Secretário Municipal de Administração;

III - Secretário Municipal de Educação;
IV - Secretário Municipal de Governo;

V - Procurador-Geral do Município.

Art. 3° Fica declarada Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no município de Paranaíba-MS, até
31/12/2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID 19).

Parágrafo único. A situação de emergência e o estado de calamidade pública tratados neste Decreto abrange todo o
território paranaibense e autoriza a mobilização de todos os órgãos e entidades municipais competentes para atuarem,
sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, na adoção de medidas administrativas, preventivas e corretivas,
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necessárias à imediata resposta, por parte do Poder Público, à pandemia.

CAPÍTULO II

DAS MEDIDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA MUNICIPAL

Art.4° Ficam suspensos, salvo mediante autorização expressa do Prefeito Municipal:

I - a realização de atividades de capacitação, de treinamento ou de qualquer evento coletivo pelos órgãos ou pelas en
tidades da Administração Pública municipal Direta e Indireta que impliquem a aglomeração de pessoas;

II - a participação de servidores ou de empregados públicos em eventos oficiais em outros Estados da federação e a
realização de viagens internacionais ou interestaduais custeadas pela Administração Pública Municipal;

III - o gozo de férias pelos servidores da área da saúde, durante a vigência deste Decreto.

Art. 5° Ficam suspensas as aulas presenciais nas Unidades Escolares pertencentes ao Sistema Municipal de Ensi
no de Paranaíba, no período de 23 de março a 30 de abril de 2020, sendo o período de 18 a 20 de março de 2020 de
adaptação para a comunidade escolar.

§ 10 Ato da Secretaria Municipal de Educação regulamentará o disposto no caput deste artigo.

§ 2° O período estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por Ato da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6° As férias escolares de 10 a 15 de julho, previstas no Calendário Escolar do ano de 2020 para a RedeMu
nicipal de Ensino, constantes do Anexo Único da Resolução nO23/2019/SEMED/PBA/MS, de 20 de dezembro de 2019,
ficam antecipadas para o período de 4 a 18 de maio de 2020.

Art. 7° O recesso de 15 dias previsto no inciso XI do art. 56 da Lei Complementar nO51, de 09 de dezembro de
2011, para os Profissionais da EducaçãoBásicanas funções de docência e de coordenação pedagógica, excepcionalmen
te, neste exercício letivo, terá início em 4 de maio de 2020

Art. 8° Em virtude da antecipação do calendário escolar prevista no artigo 6° deste Decreto, para os profissionais
cujo vínculo com o Município é o contrato temporário ou convocação, Quedesempenham suas atividades na Educação
Básica, Coordenação Pedagógicae docentes da RedeMunicipal de Ensino, o período de 04 a 18/05/2020, será tido como
antecipação das férias regulamentares.

Art. 90 Orientam-se as Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino de Paranaíbaa observância, no que couber, do disposto nos arts. 50 e 60 deste Decreto.

Art. 10. Ficam suspensas as aulas presenciais nas Unidades Escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino de
Paranaíba-MS, no período de 21 de maio a 31 de julho de 2020.

Parágrafo único Orientam-se as Instituições de Ensino Privadas de EducaçãoBásica pertencentes ao Sistema Munici
pal de Ensino de Paranaíba a observância, no Quecouber, do disposto no caput do artigo 10 deste Decreto.

Art. 11. O horário de expediente nas repartições públicas municipais será das 08hOOminàs 12hOOmin,até 31 de
julho de 2020.
ParágrafO único. No caso dos setores e serviços considerados essenciais que por sua natureza não possam
ser paralisados ou interrompidos, sendo indispensáveis à população, os horários serão disciplinados pelas respectivas
secretarias municipais.

Art. 12. Ficamdispensados do controle eletrônico de ponto, os servidores públicos municipais, devendo ser realizado
o controle de frequência mediante folha ou livro de registro, ficando o acompanhamento sob responsabilidade de cada
Secretário.

Art. 13. Os atestados e licenças médicas, dos servidores públicos municipais, durante esse período deverão ser
entregues a chefia imediata de cada setor.

Art. 14. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal deverão priorizar o atendimento ao público
externo, dentro do possível, por meio eletrônico ou telefônico e, preferencialmente, realizar reuniões administrativas
não presenciais, utilizando os meios tecnológicos disponíveis.

§ 1° Fica a critério do Prefeito e dos Secretários Municipais edotar, no âmbito de seus gabinetes, as restrições que
entender necessárias ao atendimento presencial do público externo ou à visitação a sua respectiva área.

§ 2° Ficasuspenso o atendimento presencial no PaçoMunicipal "Prefeito Edú Queiroz Neves" e na Procuradoria-Geral
do Município até o dia 31 de julho de 2020, devendo os atendimentos serem realizados por meio eletrônico ou telefônico.

Art. 15. O dirigente máximo do órgão ou da entidade da Administração MuniCipal fica autorizado a adotar outras
providências administrativas necessárias para evitar a propagação interna do coronavírus, inclusive conceder férias aos
servidores com mais de 60 (sessenta) anos que tiverem períodos aquisitivos que não se enquadrem nas categorias a
que se refere o inciso III do art. 3° deste Decreto.

Art. 16. Os servidores públicos municipais, Que cumulativamente, tenham mais de 60 (sessenta) anos e sejam
portadores de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, insuficiência renal e cardíaco), desde que comprovado e que
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compõem grupo de risco, deverão executar suas atividades por trabalho remoto, e/ou por critérios firmados com o re
presentante de sua unidade de lotação.
Parágrafo único. A condição de portador de doença crônica mencionada no caput deste artigo dependerá de compro
vação por Intermédio de relatório médico.

Art. 17. Qualquer servidor, empregado público, terceirizado, colaborador, trainee, estagiário ou aprendiz que apre
sentar febre, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverá entrar em contato com a Administração Pú
blica Municipal, por intermédio do dirigente do órgão ou da entidade onde exerce as funções, para informar a existência
de sintoma(s).

CAPÍTULOIII
DAS MEDIDASNO ÂMBITODOMUNICÍPIO DE PARANAIBA

Art. 18. Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para realização de eventos privados, com público su-
perior a 30 (trinta) pessoas, até 31 de julho de 2020.

§ 10 Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já concedidas, para eventos programados para
ocorrerem a partir da data a que se refere o caput deste artigo, envidando esforços para dar ciência aos particulares
que requereram, valendo-se para tanto de todos os meios de comunicação possíveis.

§ 20 Os eventos só poderão ser remarcados após a oitiva do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Co
ronavírus - COVID-19 e da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 30 Nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento, devem ocorrer com portões fechados, sem
a participação do público.

§ 40 Poderá ocorrer a realização de Leilão Agropecuário, atendidas as seguintes exigências:

I - preferencialmente os leilões obedecerão a modalidade virtual com transmissão através das redes de computadores,
ou outro meio de interesse;

II - em relação aos leilões presenciais deverá:

a) respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 m entre cada pessoa, conforme normativa do Ministério da Saúde e o má
ximo previsto para aglomeração;

b) apresentar o Plano de Contenção de Riscos para análise do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Co
ronavírus - COVID-19;
c) implantar barreira, para identificar possíveis suspeitos e garantir o cumprimento das medidas de segurança, utilizan
do relatório fornecido pela vigilância sanitária;

d) respeitar o limite máximo de 30% da capacidade de público do estabelecimento a ser realizado o leilão.

Art. 19. Fica vedada a concessão de alvará para ambulantes e suspenso os alvarás já concedidos para ambulantes
residentes em outros municípios por tempo indeterminado.

Art. 20. Fica vedada a realização de qualquer evento, ainda que não dependa da concessão de alvará com número
superior a 30 (trinta) pessoas.

§ 10 As situações excepcionais que demandem presença de público com limite superior ao estabelecido no caput deste
artigo, serão apreciadas pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19, que poderá
deliberar mediante apresentação de plano de contingenciamento de risco, ouvidas, se for o caso, as autoridades sani
tárias e epidemiológicas do Município.

§ 20 O funcionamento das feiras livres deverá observar as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, de modo a
evitar aglomeração exacerbada de pessoas assegurando higiene e segurança aos trabalhadores e compradores, deven
do seguir as orientações constantes na NOTATECNlCA 001/2020 SEMAGROjAGRAER/IAGRO.

Art. 21. As feiras livres deverão respeitar o contido no parágrafo único do art. 22 deste Decreto, acrescido as se-
guintes exigências:

1- fica vedado o atendimento <10 público por feírentes enquadrados do "grupo de risco" para o Coronavírus (COVID-19),
devendo estes permanecerem em suas casas, assim como os que apresentarem febre, tosse ou dificuldade para res
pirar;

II - fica vedada a participação de feirantes que tenham tido contato direto com pessoas gripadas ou suspeitas de por
tarem o vírus;

III - os produtos deverão ser vendidos embalados, e somente o feirante ou seu funcionário poderá manipular e embalar;

IV - o feirante deverá disponibilizar álcool 70 % ou solução (3,0 %) a base de água sanitária em todas as barracas e
realizar a higienização das mesmas, antes de montá-Ias, assim como dos produtos nelas expostos;

V - os consumidores devem manter a distância mínima de 1,5 metros uns dos outros;
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VI - os feirantes deverão manter distâncias entre as barracas de no mínimo 3 (três) metros;

VII - os feirantes deverão evitar o anúncio verbal para atrair clientes, dando preferência a elaboração de cartazes;

VIII - fica interrompido o comércio de alimentos preparados para consumo no local das feiras, devendo os produtos
serem entregues para consumo nos domicílios dos clientes;

IX - fica vedada a colocação de mesas e cadeiras para clientes na feira;

X - os feirantes e colaboradores devem usar máscaras e trocá-Ias a cada duas horas e fazer higlenização das mãos
freq uentemente;

XI - as feiras livres terão um horário de funcionamento definido, limitado a quatro horas de funcionamento;

XII - Fica suspenso, por tempo Indeterminado, o atendimento ao pÚblico por feirantes residentes em outros municípios.

Parágrafo único. As situações não previstas neste Decreto em relação ao funcionamento das feiras livres, serão de
terminadas pela NOTATECNICA001/2020 SEMAGRO/AGRAER/IAGRO.

Art. 22. As atividades desenvolvidas pelas Autoescolas deverão seguir os seguintes critérios:

1- higienização dos veículos a cada aula;

II - uso de máscara pelo instrutor e aluno;

III - disponibilizar álcool 70% e lenço de papel dentro dos veículos;

IV - fica vedada a permanência de pessoa diversa do instrutor e aluno dentro do veículo durante as aulas;

V - os proprietários ficam responsáveis pelo cumprimento deste Decreto;

VI - as aulas teóricas poderão ser realizadas de forma presencial, desde que apresentado o Plano de Contenção Indivi
duai de Riscos para análise do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavlrus - COVID-19;

VII - nas realizações dos exames os proprietários dos autoescolas rtcarn responsáveis em manter o cumprimento das
determinações estabelecidas neste Decreto, especialmente no que se refere ao limite de aglomeração.

Art. 23. Fica obrigatória a utilização de máscaras protetoras faciais, de tecido, TNT (tecido não tecido), ou outro
material, desde que atendam as recomendações da ANVISA, em todas as vias e espaços públicos, estabelecimentos co
merciais, industriais e espaços de prestação de serviços, em todos os lugares de acessoao público, sendo: ruas, praças,
áreas no entorno de rios, lagos, etc.

§ 1° A Prefeitura disponibilizará máscaras de proteção facial às pessoas carentes que não tiverem meios para adquirir,
ficando estabelecido como ponto de doação a Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2° O uso de máscara facial não exime as pessoas de tomarem todos os outros cuidados indispensáveis à prevenção
da COVID-19, em especial, constante higienização das mãos com água e sabão, uso de álcool em gel e limpeza cons
tante de áreas de conta to, (maçanetas, corrimãos, controles remotos, telefones fixos e móveis, mesas, balcões, etc).

Art. 24. Fica recomendado Quenos espaços privados, como residências. calçadas, ranchos e clubes particulares os
cidadãos evitem a aglomeração, ainda que em quantidade inferior a 30 pessoas, bem como observem as recomenda
ções de distanciamento mínimo de 1,5 metros e obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial.

§ 1° Havendo denúncia ou constatação de infringência da recomendação contida no "caput", os agentes públicos
municipais devem acionar as autoridades policiais ou o Ministério Público, uma vez que a conduta de deliberadamente
expor a coletividade a perigo de contágio ou difusão de epidemia configura crime, na forma dos artigos 131, 267 e 268
todos do Código Penal.

§ 2° Caso o descumprimento da recomendação se dê por pessoa cujo isolamento social foi imposto pela vigilância
epidemiológica- por contaminação ou suspeita de contaminação- os fatos devem ser certificados e encaminhados ao
Ministério Público para cobrança da multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato de des
cumprimento, conforme decisão judicial da 10 Vara Cível de Paranaíba no âmbito da Ação Cívíl Pública n. 0900013-
12.2020.8.12.0018.

Art. 25. Ficam suspensas, as atividades esportivas e escolinhas de treinamento públicas e privadas, estádios, clubes,
bem como atividades realizadas em associações privadas, até 31 de julho de 2020.

Art.26.
gências:

I - respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 m entre cada pessoa, conforme normativa do Ministério da Saúde;

Fica facultada a prática de atividades físicas ao ar livre, estúdios e academias, atendidas as seguintes exl-

II - obedecer ao limite máximo de 30% da capacidade de público de cada estabelecimento;

III - fornecer álcool 70% e lenços de papel para limpar os aparelhos compartilháveis;

IV - aumentar a frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos e maçanetas;

V - apresentar o Plano de Contenção de Riscos para análise do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao
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Art. '27. Os velórios ocorridos em âmbito municipal, tanto em funerárias como em residências, deverão obedecer
aos seguintes parâmetros:

I - todos os velórios deverão ter duração máxima de 04 (quatro) horas;

II - fica limitada a entrada em quaisquer das áreas internas das funerárias e residências, podendo permanecer apenas
30 (trinta) pessoas por vez, obedecendo ao espaçamento mínimo entre os presentes, permitido o revezamento, sendo
obrigatório o uso de máscaras;

III - as celebrações de despedida limitar-se-ão à presença de somente 30 (trinta) pessoas, obedecendo ao espaçamento
mínimo entre os presentes, sendo obrigatório o uso de máscaras;

IV - as funerárias deverão permanecer fechadas das 21:00 às 6:00 horas;

V - em se tratando de óbito de pessoa comprovedernente infectada pelo COVID-19 ou considerada suspeita de acordo
com os critérios sugeridos pelas autoridades sanitárias, o sepultamento deverá ser imediato.

Art.28. As missas e cultos religiosos deverão atender as seguintes exigências:

I - a utilização de máscaras e o distanciamento mínimo de 1,5 m entre cada pessoa, conforme normativa do Ministério
da Saúde e o máximo previsto para aglomeração;

II - disponibilização de álcool 70% na entrada ou pia e detergente para a lavagem das mãos;

III - aumentar a frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos e maçanetas;

IV - o local estar permanentemente arejado com ventilação natural;

V - evitar aglomeração, sendo permitido o limite máximo de 30% da capacidade de público de cada prédio;

VI - vedar a entrada nas celebrações de pessoas que apresentam sintomas de coriza, tosse, espirro, mal-estar, febre
e outras vulnerabilidades;

VII - apresentar o Plano de Contenção Individual de Riscos para análise do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrenta
mento ao Coronavírus - COVID-19, com a metragem do Templo.

Art. 29. A prestação de serviços essenciais, tais como atendimento em farmácias, supermercados, mercearias, pa
darias, postos de combustíveis e açougues, deverá ocorrer de forma ordenada e o público presente deverá manter uma
distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre os presentes, obedecendo as regras de higienização regulamentadas
pela Secretaria Municipal de Saúde e a de aglomeração sendo permitido o limite máximo de 30% da capacidade de
público de cada estabelecimento.

Art. 30. Todos os estabelecimentos comerciais deverão obedecer às restrições contidas nas normativas expedidas
pelo Município e o público presente deverá manter distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre os presentes.

Art. 31. As clínicas, consultórios médicos e laboratórios particulares deverão obedecer as regras de espaçamentos
contidas nas normativas expedidas pelo Município, devendo todos os presentes manter uma distância mínima de 1,5m
(um metro e meio) e obedecer as regras de higienização regulamentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena
de cassação do alvará de licença e funcionamento e responsabilização do profissional.

Art. 32. Os bares, lanchonetes, conveniências, sorveterias, casas de sucos, salgados, espetinhos e similares poderão
funcionar, obedecidas às seguintes exigências:

1 - manter espaçamento mínimo de 1,5m (um metro e melo) entre as mesas;

II - recomendar aos clientes que mantenham espaçamento razoável entre os membros das mesas;

III - disponibilização de álcool em gel 70% na entrada ou pia e detergente para a lavagem das mãos;

VI - o atendimento deverá ser prioritariamente drive thru e delivery;

V - fica proibido o autoatendimento e vedada a exposição de alimentos, somente podendo ser servido pelo funcionário
do estabelecimento, o qual deverá usar luvas e máscara, além de manter todas as regras de higienização pessoal orien
redes pele Secretaria Municipal de Saúde."

Art. 33. Os restaurantes poderão funcionar, obedecidas às seguintes exigências:

I - manter espaçamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as mesas e obedecer ao limite máximo de 30% da
capacídade de público de cada estabelecimento;

II - disponibilização de álcool em gel 70% na entrada ou pia e detergente para a lavagem das mãos;

III - o atendimento deverá ser prioritariamente para entrega de marmitas, drive tbru e delivery;

IV - fica facultado o autoatendimento, nos casos em que o cliente esteja utilizando luvas e máscara de proteção facial;

V - as luvas descartáveis serão fornecidas do Início do Buffet e descartadas ao final;
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VI - caso o cliente opte por não utilizar as luvas, somente poderá ser servido a la carte ou prato feito pelo funcionário
do estabelecimento, o qual deverá usar luvas e máscara, além de manter todas as regras de higienização pessoal orien
tadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 34. As mesas utilizadas em restaurantes, bares, lanchonetes, conveniências, sorveterias, casas de sucos, sal-
gados, espetinhos e similares deverão ser ocupadas respeitando o tamanho padrão de 04 ou 06 lugares.

Art. 35. Os hotéis instalados no âmbito do Município deverão fazer o registro do hóspede, informar o número do
apartamento, a cidade de origem e o motivo da Viagem, enviando para a Secretaria Municipal de Saúde para acompa
nhamento.

Art. 36. Ficam facultadas as atividades dos cabeleireiros, manicures, esteticistas e congêneres, atendidas às se-
guintes exigências:

I- atendimento agendado e individual;

II - funcionamento em local arejado;

III - uso de luvas pelo profissional e álcool 70% para higienização constante tanto pessoal como dos equipamentos;

IV - disponibilização de álcool em gel para os clientes;

V - vedação ao compartilhamento de copos e quaisquer utensílios;
VI - dar preferência ao atendimento de pessoas que integram o grupo de risco, maiores de 60 (sessenta) anos e por
tadores de comorbidades, devendo ser realizado nos primeiros horários do dia;

VII - vedação ao atendimento de pessoas que apresentam sintomas de coriza, tosse, espirro, mal-estar e febre.

Art. 37. Fica suspenso o alvará de funcionamento dos salões de festas em geral, buffets e outros locais utilizados
para eventos festivos e confraternizações, até o dia 31 de julho, podendo esse prazo ser prorrogado.

Art. 38. Como medidas individuais de prevenção recomenda-se que pessoas com sintomas respiratórios fiquem
restritos ao domicílio e que pessoas idosas e portadoras de doenças crônicas evitem sua circulação em ambientes com
aglomeração de pessoas.

Art. 39. As instituições de longa permanência para idosos e congêneres devem limitar, na medida do possível, o
acesso ao público externo, além de adotar os protocolos de higiene dos profissionais e ambientes e o Isolamento dos
sintomáticos respiratórios.
Art.40. Os locais de grande circulação de pessoas, tais como terminais urbanos, igrejas e comércio em geral devem
reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado.

§ 1° Devem ser disponibilizadas informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha
descartável nos lavatórios de higienização de mãos.

§ 2° As empresas de transporte coletivo devem reforçar as medidas de higienização no interior de seus veículos.

Art. 41. O setor responsável pela fiscalização e pelo controle dos serviços de manutenção do respectivo prédio de
cada órgão e entidade deverá aumentar a frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos e maçanetas, além de pro
videnciar a aquisição dos insumos de limpeza necessários para essas medidas.

Art. 42. Parao enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus poderão ser adotadas as sequin-
tes medidas, a critério da Secretaria Municipal de Saúde e demais autoridades epidemiológicas:

I- isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; e/ou

e) tratamentos médicos especittcos.

§ 10 Os cidadãos que ingressarem no território municipal em razão de retorno de viagem internacional a partir de 11
de março de 2020 deverão obrigatoriamente comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Saúde no prazo de 48h do
ingresso na cidade.

§ 20 A comunicação referida no §1o deste artigo poderá ser realizada por qualquer pessoa noticiando o descumpri
mento do dever de Informar.

§ 3° É compulsório o isolamento domiciliar, por até 14 (quatorze dias), prazo que pode ser prorrogado, devendo a
autoridade epidemiológica notificar o paciente quando tomar conhecimento da situação, regra aplicável aos cidadãos
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que tiverem contato com paciente com confirmação positiva para COVID-19.

§ 4° A autoridade epidemiológica local avaliará a necessidade de isolamento, promovendo a notificação dos cidadãos,
nos termos do anexo único do presente ato, cuja observância é Impositiva.

§ 5° Os profissionais de saúde que tiverem conhecimento sobre quadros clínicos que adequem-se aos protocolos clíni
cos para identificação da doença devem comunicar iii autoridade epidemiológica para que avalie e promova o isolamento.

§ 6° Sob supervisão e orientação da autoridade epidemiológica e da Secretária Municipal de Saúde os profissionais que
compõem as equipes estratégicas de saúde da família e os fiscais da vigilância sanitária poderão promover a notificação
referida no presente Decreto (em duas vias), encaminhando diariamente para a Secretaria Municipal de Saúde cópia
das notificações efetuadas para ratificação.

§ 7° A não observância do dever de comunicar ou de atentar-se as orientações de isolamento devem ser registradas
em ato formal e encaminhadas ao Ministério Público para adoção de providências civis e criminais em desfavor dos
infratores.

§ 8° A Secretaria Municipal de Saúde avaliará a necessidade de realização de exames médicos e testes laboratoriais
compulsórios a pacientes que apresentem sintomas ou se originem de localização cuja difusão da doença sinalize alerta,
devendo o paciente se submeter aos procedimentos necessários requisitados.

§ 9° O isolamento referido nos §§ 30 e 40 do presente Decreto implicam em falta justificada ao trabalho, nos termos
do art. 3°, §3° da Lei Federal N° 13.979, de6 de fevereiro de 2020.
§ 10.O paciente será sempre orientado sobre a doença, sintomas e forma de contágio, dando-lhe ciência expressa da
necessidade de isolamento, suprindo sua assinatura a de 2 testemunhas, quando houver recusa do cidadão em apor
ciência ao termo.

Art. 43. Fica instituído no município de Paranaíba o "toque de recolher", de forma a coibir a circulação de pessoas
nas ruas da cidade, no horário compreendido entre as 22hOOmin e OShOOmin.
Parágrafo único. A restrição contida no caput deste ertiqo não se epllce aos casos de saúde e deslocernento ao trabe
lho, bem como outra circunstância relevante devidamente comprovada.

Art. 44. Fica instituída a Barreira Sanitária no Município de Paranaíba - MS, fixa ou móvel, com o intuito de impedir
a proliferação da Infecção Humana pelo novo COVID-19 (coronavírus).

§ 1° A equipe da barreira sanitária poderá impedir o ingresso no Município de pessoas com quadro de febre ou outros
sintomas característicos da COVID-19, devendo as mesmas serem orientadas a procurar uma Unidade de Saúde mais
próxima de sua residência.

§ 2° A equipe da barreira sanitária deverá efetuar avaliação e análise de conveniência do ingresso de veículos oriundos
de Municípios em que há proliferação de casos de contágio pelo coronavírus comunitário.

§ 3° Os casos omissos serão analisados pelas autoridades competentes, que estarão fiscalizando o disposto neste
Decreto, podendo ser aplicada a multa por descumprimento a ordem da saúde pública.

Art. 45. Fica proibido o consumo de bebidas em gerai, incluindo tere ré, chimarrão e símlteres, em locais públicos ou
de acesso público, por tempo indeterminado.

ParágrafO único. A proibição estabelecida no caput deste artigo também se estende ao uso de arguile/narguilé nos
estabelecimentos comerciais, locais públicos ou de acesso público.

Art. 46. Fica proibida a aglomeração de mais de 30 pessoas em área comum, sendo: nos lagos e laqoas, nos rios
Barreiro, Santana e Aporé, e principalmente aos arredores do rio Paranaíba próximo a Ponte do Porto de Alencastro, no
munlcfplo de Paranafba, de forma excepcional e por prazo Indeterminado, como medida de prevenção e enfrentamento
da pandemia do coronavírus (covid-19).

Art. 47. O descumprimento das proibições e determinações impostas neste Decreto poderá sujeitar o infrator às
medidas administrativas e legais correspondentes, inclusive às penas previstas no Código Penal Brasileiro. (Art. 268
Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: pena
detenção, de um mês a um ano, e muita.).

Art. 48. Fica autorizado aos órgãos de fiscalização e saúde a tomada das providências necessárias ao fiel cumpri
mento do disposto neste Decreto, devendo, primeiramente, promover a orientação e recomendação sobre as medidas
estabelecidas neste Decreto, sendo que a reiteração na desobediência ensejará nas sanções previstas em Leí.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO E INTERDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS

Act. 49. A atribuição de fiscalização e aplicação de sanções disctplinadaS neste Decreto. previstas nos arts. 58, 263,
269. 274. § 2° do art. 273 e 277 da Lei Complementar Municipal nOOla. de 05 de novembro de 2001. será realizada
preponderantemente pelos agentes/fiscais de vigilância sanitária. com apoio dos fiscais de tributos e fiscais de. posturas
do município.
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5 10 Os secretários titulares das secretarias. as quais 05 fiscais de tributos e de posturas estejam Vinculados, enca
minharão em até 24 horas da publicação deste Decreto. ao Prefeito Municipal. os nomes dos fiScais. em mínimo de 3
(três). que irão auxiliar os agentes de vigilância sanitária.

§2° Todos os autos, notificações e termos lavrados, ainda Quepelos fiscais de tributos e posturas, deverão conter a
assinatura de pelo menos 1 (um) agente/fiscal de vigilância sanitária.

§ 30 O Departamento de vigilância sanitária fica responsável pela coordena~o e supervisão do regime de plantões e
demais atividades para operadona/jzação da fiscalização diSCiplinadaneste Decreto.

§4° Os veículos de fiScalização devem ser usados prioritariamente nas atividades de fiscalização disciplinadas neste
Decreto.

Art. 50. Os agentes de fiscalização lavrarão os autos de infração e interdição conforme anexos deste Decreto, quan-
do constatarem o descumprimento das medidas ora estabelecidas.

Art. 51. Oauto de infração ou interdição conterá os seguintes requisitos:

J - Identificacão do Autuado:

II - Histórico de Ocorrência com a descrição da infraçãQ cometida:

III - Descrição da penalidade de multa ou interdição, bem com o dispositivo legal;

IV - Notificação do prazo da defesa:

V - Assinatura do agente de vigilância sanitária.

VI - Assinatura do autuado

§ 10 A assinatura do autuado não representa concordância com o teor do auto ou confissão de dívida. nem sua recusa
configura-se em invalidação do auto.

§2° A inobservância de algum dos incisos deste artigo não invalidam o auto de infrel@o ou interdição, se não confi
gurarem, por si só. cerceamento de defesa do autuado, ou seia. se este não puder ter a dência do motivo de fato e de
direito Queocasionou a interdição de seu estabeledmento.

§ 3° No caso de recusa da assinatura do autuado. o autuante deverá marcar. em campo próprio tal fato, e solicitar
que os demais fjscais, aue o acompanham na diligência, assinem no verso do auto de ;nfração ou interdição como tes
temunhas de Quehouve a recusa.

§ 40 N° caso o proprietário do estabelecimento não for encontrado para assinar o auto, o autuante comunicará ao
funcionário do estabelecimento, que convoque o proprietário do estabelecimento para ter ciência da diligencia, caso o
proprietário não comparece no local em 1 hoca, contado da chegada dos fjscais no estabelecimento, será considerado
"recusa a ass;nac".

Art. 52. Em caso inobservância ou desobediência das determinações quanto a obrigatoriedade do uso de máscaras
prevista neste Decreto, após notificação contendo orientação e recomendação, ensejará a aplicação das penalidades na
seguinte ordem:

I - multa de 1UFIP;

II - multa de 2 UFIPs, em cada reincidência.

parágrafo Único. Em relação aos estabelecimentos comerciais, caso o cliente esteja no local sem a máscara de prote
ção facial, a multa será aplicada para o proprietário e o cliente.

Art. 53. Em caso inobservância ou desobediência das determinações prevista neste Decreto, em relação aos esta
belecimentos, após notificação contendo orientação e recomendação, ensejará a aplicação das penalidades na seguinte
ordem:

I - multa no valor de 10 UFIP;

II - em caso de reiteração no cometimento da infração, multa no valor de 20 UFIP;

III - interdição do estabelecimento.

Art. 54. O agente/fiscal de vigilância sanitária e os fiscais de obras e tributos, no exercício das atribuições estabe
lecidas neste Decreto, ficam autorizados a solidtação de força policial nos casos de Qualquer embaraço a interdição ou
quando houver ameaça a sua integridade física.

Parágrafo Único. Configura o embaraço qualquer ato Que impeça ou atrapalhe a efetivação da interdição do estabele
cimento.

Art. 55. A interdição será imediata e após o fechamento do estabelecimento será afixado um comunicado de inter-
dição no focal.

Parágrafo Único. O comunicado conterá o dispositivo infa"ngido pelo autuado e o aviso de Quea reabertura do
estabelecimento sujeita o autuado à cassação da licença de funcionamento.
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Art. 56. O auto de interdldo será feito em 3 (três) vias. sendo que a la vía será encaminhada pa@ o protocolo
geral Secretaria MunicjQal de Administração para formalização de processo administrativo. a 2a via será entregue ao
autuado e a 3a vIa ficará com o autuante.

§ lONa recusa do autuado de receber sua via. a 2a via do auto de Interdlção será encaminhada. iuntamente com a
1B via. Dara o protocolo geral - Secretaria Munfc/Qal de Admlnlstrac!Q. Dara ser anexada ao processo admlnlstratlyo.

§ 2° Q encaminhamento da(s) viaCs) para o protocolo geral- Secretaria Munidpal de Administração será feito median
te comunicação interna assinada Dor todos os fiscais Que estiverem na diligência. informando se houve necessidade de
auxilio de força policial.

Art. 57. A interdição do estabe/edmento terá a duração de 60 dias. contados a {Jactlr da data da /avratura do auto
de interdição.

Art. 58. A constatação de reabertura do estabelecImento ocasionará a cassacão imediata do Alyará de Funcionamen-
to. e layrlJturIJ de novo "uto de interdição.

§ 10 A /avratora do novo auto de interdicão respeitará os mesmos trâmites do auto de Interdicão Infringido.

§ 20 O autuante deverá comunicar a cassação da l/cença de alvará. mediante comunicacão interna. ao Cadastro de
Atividades EconÔmicas. que efetuará baixa do cadastro municipal.

§3° O Cadastro de Atividades Ecooômicas apÓs efetoar a baixa cadastral encaminhará. mediante comunicação inter
na listagem dos débitos. se houve para Q Setar de Bsça{ização que expedirá certidão de Divida Ativa e encamjnhará
os débitos /)ara a procuradorIa-Gerai do Munic{pio i2ªra imediata execução judicial.

Art. 59. Oautuado aue tiver sua licenca de Funcionamento cassada fica impedido de solicitar nova licenca enquanto
{Jerc1urara situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronayícus (SARSCoV-2) estabelecida (Jor este
Decreto.

Parágrafo Único. O fiScal de Tributos Que flagrar o contribuinte Que teve sua licença cassada em funcionamento.
proceder6 " nov., interdiçSo nos termos deste Decreto, sendo .,plicávels "S pen.,lickJcles cabíveis no Código Trlbut6r/o
Munici{Jal.

Art. 60. o autuado terá o prazo de 05 (cInco) dias da ctência do auto para apresentar defesa ou impugnação.

Art. 61. Apresentada a impugnação ao auto será dado prazo de 5 (cinco) dias oere manifestação do autuante.

Art. 62. Com a manifestacão do autuante o processo será encaminhado a procuradoria-GeraI do Munlcfojq e será jul-
Dado Dela comitê Municipal de prevenção e Enfrentamentp ao Corooavirus COVID-19 Due expedirá decisão conjunta
fundamentada e assinada por todos os membros, em 5 (cinco) dias. a contar do protocolo do processo na Procurado
ria-Gerai do Município.

Art. 63. Da decisão conjunta nos termos do artigo 62 deste Decreto caberá recurso para Q Prefeito Municipal. que
expedirá Decisão final e irrecorrível em 5 (cinco) dias do {Jrotocolo do processo no gabililete.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 64. Fica criado o Programa "Barreira Solidária", incentivo a doação de produtos de higiene e Equipamentos de
proteção individual para prevenção do Coronavírus.

Parágrafo único. Os itens doados deverão ser entregues na Guarita da Prefeitura Municipal de Paranaíba, de segunda
a sexta-feira, de 8h às 17h, localizada na Avenida Juca Pinhé, nO 333, Bairro Santa Mônica em Paranaíba-MS, ou em
local a ser comunicado ao doador.

Art.65. A Secretaria de Municipal de Saúde deverá:

I - organizar campanhas de conscientização dos riscos e das medidas de higiene necessárias para evitar o contágio da
COVID-19;

II - divulgar as ações de Contingência contra o coronavírus;
III - publicar boletins diários de acompanhamento do cenérlo da doença e das dlretrlzes pare vlgil8ncill, prevenção e
controle.

Art. 66. As normativas do Ministério da Saúde, aplicáveis aos Estados da Federação, já publicadas quando da edição
deste Decreto e aquelas que venham a ser editadas ao longo de sua vigência, ficam automaticamente internalizadas no
âmbito do Município de Paranaíba.

Art. 67. Os órgãos e as entidades integrantes da Administração Pública Municipal poderão, nos limites de suas atri
buições, expedir atos infralegais em conjunto com a Secretaria de Municipal de Saúde para regulamentar o presente
Decreto.

Art. 68. No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao COVID-19,
será cassado, como medida cautelar prevista no paráqrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código
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de Defesa do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao
direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais do PROCONMunicipal.

Art. 69. Serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Complementar Municipal nO lO, de 05 de novembro de 2001
(Código de Posturas) e regulamentadas neste Decreto, sem prejuízo de eventual apuração, pelas autoridades compe
tentes, da prática da infração penal prevista no art. 268 do Código Penal brasileiro.

Art.70. O prazo de vigência deste Decreto é até 31 de julho de 2020, até a edição de outro ato normativo em sentido
contrário, podendo o prazo ainda ser prorrogado.

Art.71. Ficam revogados os Decretos nO609, de 10de abril de 2020; nO614, de 08 de abril de 2020; nO615, de
14 de abril de 2020; nO628, de 08 de maio de 2020, nO631, de 15 de maio de 2020, nO632, de 22 de maio de 2020,
nO639, de 03 de junho de 2020, nO642, de 15 de junho de 2020, nO643, de 17 de junho de 2020, nO648, de 24 de
junho de 2020, nO651, de 29 de junho de 2020 e os artigos 20 ao 10 do Decreto nO621, de 28 de abril de 2020.
Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data da SUl:! publicação.

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 06 dias do mês julho de 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PuaUCADO E REGISTRADO, na Procuradoria-Gerai do Munldplo (PGM), na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora-Geral do Município

PUBUCADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de Saúde, na data supra.

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

JANETE APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Governo
ANEXO I

(Decreto nO657, de 06 de julho de 2020)
AUTO DE INT!RDIÇAO N.o _/ __ • VIA: &

IDENnFlcAçÃo DOAUTUADO

NOME/RAZÃOSOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ/CPF:

HISTÓRICODA OCORRÊNCIA:
Conforme art. 58 da Lc. 010 de 05/11/2001 constitui DEVERdo Executivo Municipal zelar pelas condições sanitárias em todo território do Município e atuar
no controle de epidemias, na data às horas, eu abaixo assinado. tendo constatei o seguinte:
( ) Funcionamento de atlvidades esportivas, academias e escollnhas de treinamento públicas e prlvadas, estádios, cíubes, bem como atlvldades reali-
zadas em associaçõesprivadas - Infração ao art. 25 do Dec. 657/2020;
( ) Permanência de mais de 30 pessoas em velórios ocorridos em âmbito municipal em Funerárias, • Infração ao art. 27do Dec.657/2020
( ) Realizaçãode evento com maiSde 30 pessoas > lofr~()"oart.20doD.<.657n020-rNTERDlçAo ECASSAÇAo
( ) clínicas, consultórios médicos e laboratórios particulares desrespeitando o limite de espaçamento de l,5m entre os presentes> Infração aoart, 31 do
Dec, 65712020 - INTERDlçAOECASSAÇÃO
( ) Estabelecimento comercial com públiCOpresente desrespeitando o limite de espaçamento de 1,5m entre os presentes - Infruç-.o ao art, 30 do Dec.
657/2020

I( ) funcionamento de bares, lanchonetes, conveniências e similares, em autoatendlmento OUcom consumo de bebidas e alimentos no local, ou per
missão de permanência do cliente, ou desrespeitando a disposição de funcionar somente para venda e retirada Imediata do produto, com atendimento de
1 (uma) pessoa por vez ou o distanciamento mlnlmo de um metro e meio entre as mesas- Infraçâcaoart. 32 c/ou 33 doOce.657/2020
( ) restaurantes funcionando mediante autoatendimento ou desrespeitando o espaçamento mínImo de 1,5 metros entre as mesas- lnfração a"an, 3~do
Dec. 657J2010
( ) Funcionamento de estabelecimento de cabeleireiros, manicures, estetícístas e congêneres, que não atendam aos requisitos deste Decreto; Infraçãoao
art. 36 doDec,65712020
( ) Funcionamento de salões de festas em geral, buffets e outros locais utilizados para eventos festivos e confraternizações; lnfnçiioaoart,37do Oec.657/2020
( ) Reabertura do estabelecimento após interdição - lnfraçân 30.<1. 58doDt'C.657/2020 - INTERDIÇÃOECASSAÇÃO

- -- - - -

DEMAISOBSERVAÇÕES:(campo destinado ao agente)
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Assinatura e identificação do Agente Horário de Chegada Horário de Saída

PENAUDADE:
( ) INTERDIÇÃO, ficando suspenso seu funcionamento por 60 dias, - (Art. 269 da L.C n.o 10 de 05/11/2001. e art. 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35 e 36
do Dec. 657/2020).
( ) INTEOlÇÃQECASSAÇÃODA UCENÇADE fUNCIONAMENTO- ( Art. 33 e parágrafo único do art. 59 do Dec. n.O657/2020).

NOTIfiCAÇÃO:
O autuado poderá apresentar defesa ou Impugnação ao presente Auto, no prazo de OS (cinco) dias, a contar da dêncta deste, de acordo com art. 60 do
Decreto 657/2020. O protocolo será feito junto ao Protocolo Geral - Secretaria Municipal de Administração.
(Av. Juce Plnhé, n.O333, Jardim Sente Mônica, Parenafbe-MSI3668-0000)
Fica, ainda, notlãcedc, que o descumprimento deste auto de Interdição, ocasionará a cassaçãoda ucença de Funcionamento, conforme art. 58 do Dec.
nO657/2020.

Identificação;
Matricula:

--'---I -( -) Não comparecimento do proprietário
( ) Proprietário Presente no momento da diligência

As__ hor as do dla __j__j_~ recebi a 20 via deste Auto de Interdição, do qual flco ciente

Nome do autuado ou Representante LegaI

) RECUSAASSINAR(destinado ao agente)
- ---

NECESSIDADEDEAUXIUO DE FORÇAPOUCIAL: SIM ( NÃO (

Paranaíba-MS, 06 de julho de 2020.

RONAlDO JOSÉSEVERINO DE lIMA

Prefeito Municipal

ANEXO II
(Decreto nO657, de 06 de julho de 2020)

COMUNICADO DE INTERDIÇÃO

CONSIDERANDO a pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2) e as projeções de contaminação realizadas por
especialistas O EXECUTIVO MUNICIPAL ADOTOU medidas temDorárias para a prevenção do contágio e o enfrenta
mento da emergência de saúde pública de importância internacional.
CONSIDERANDO QUE ESTE ESTABELECIMENTO DESCUMPRIU AS MEDIDAS ESTABELECIDAS NO DECRETO NO657.
DE 06 DE JULHO DE 2020,

COMUNICAMOS QUEESTEESTABELECIMENTOESTÁINTERDITADOPOR60 DIAS E SUA REABERTURAOCASIONARÁ
A IMEDIATACASSAÇÃODA LICENÇADE FUNCIONAMENTO.

PARANAÍBA, DE DE 2020

Assinatura

Paranaíba-MS, 06 de julho de 2020.

RONAlDO JOSÉSEVERINO DE lIMA

Prefeito Municipal
ANEXO III

(Decreto nO657, de 06 de julho de 2020)

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO DOMICIUAR COMPULSÓRIO (la VIA)

OCA)Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de isolamento compulsório
domiciliar devendo permanecer na residência e evitar ter contato com outras pessoas. Essamedida é necessária, pois
visa prevenir a dlspersão do vírus Covld-19.
Paciente: ___

CPF: Data de Nascimento -' __ I__
Locai de cumprimento da medida: _

Período de isolamento: 14 DIAS: de -" /2020 a -' __ 2020

FUNDAMENTAÇÃODE FATO:

( ) Paciente retornou de viagem internacional;

( ) Paciente retornou de viagem nacional de localidade em alerta com casos confirmados de transmissão comunitária
do COVID-19;

) Paciente teve cantata com casos positivos de COVID-19;
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) Deliberação da autoridade epidemiológica ou recomendação médica

) Outros motivos descritos no prontuário anexo.

FUNDAMENTAÇÃOJURÍDICA: art. 3° da Lei Federal n. 13979/2020 e, art. 3° da Portaria n. 356/2020 do Ministério da
Saúde, art. 42\ do Decreto 657/2020 e decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0900013-12.2020.8.12.0018
proferida pela P Vara C(vel da Comarca de Parana(ba/MS.

RESPONSABIUZAÇAo PELO DESCUMPRIMENTO: implicará no cometimento de crime previsto na legislação pe
nai; ilícito civil e descumprimento de ordem judicial com multa fixada em RS 5,000,00 (cinco mil reajs) por ato
descumprido, consoante decisão proferida pelo Poder Judiciário na Ação Civil Pública mencionada.

ACOMPANHAMENTODA EVOLUÇÃOCÚNICA: agentes comunitários de saúde da sua localidade acompanharão dia
riamente os sintomas da doença. Em caso de dúvidas sobre as condições de isolamento contatar o seguinte telefone:

CIENTIFICAÇÁO DO PACIENTE: ( ) Paciente ciente das restrições impostas: _

( ) Paciente ciente das restrições impostas se recusou a assinar:
______________ . (testemunhas)

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL:
Paranafba/MS, 1 12020Horário _: _

(Assinatura e carimbo)

Parana(ba-MS 06 de julho de 2020.

RONALDO JOSÉSEVERINO DE UMA

Prefeito Municipal

ANEXO IV

(Decreto nO657, de 06 de julho de 2020)

AUTODE INFRAÇÃONO I
IDENnFlcAÇÃo DOCONTRIBUINTEou INFRATOR

Nome/Razão Social: I I I
Ativldade:

Endereço: CNPJ:

Representante Legal: CPF: J
HISTÓRICOOA(S) OCORR~NCIA:

Multa em valores expressos em Reais

Valor da UFlP (Oec. 551/2019 Multa em UFlP Total da Multa

R$ 43,08 10 R$430,80

I I I I I I I I
Enquadramento das Infrações:

Enquadramento das Penalidades:

NOTIFICAÇÃO

Este foi lavrado em observância dos arts. 274 e §20 do art. 273 da Lc. lO/DI, no uso das atrtbutçôes do art. 58 da te, 10/01, bem como para efetivo
cumprimento do decreto nO657/2020 e alterações, em face da prevenção ao contágio e enfrentamento da emergência de saúde publica do COVIO.
Fica o Intrator notificado a pagar a multa e terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua notificação da lavratura do auto de Infração, para apre-
sentar defesa, atrav6 de pmÇlo escrna devidamente instruída com os documento> indi5pc:n"""í. para o [ulgamento, conforme art, 2T1 da Lc.'lOIOl
CQ~EQBl':11:~BI. Zti3 DA LC lOiOl ria CASOce BfIMCID~IIICIA ~Q COl':1fIIt:1fr:lIC Df~lIlriEBA'AQ A t:1U~IAACIMAseRÁ A~UCADA 1:l':1006BQ

SU6SCBI!;ÃQ;
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o presente Auto de Infração foi lavrado nos termos da legislação vigente, sendo assinado pelais) autoridade(s) responsável(ls) e com a dêncla do
contribuinte, que no ato da assinatura recebeu uma copia do mesmo. A ciência mediante assinatura do autuado nào implica em confissào do debito
e nem sua recusa \lgravara a pena.
LOCAL.01', II':jEM'AO'

PARANAlBA- MS, ~____j ___ , RecebidoemHORA:__j __
__j I

Autuado
Nome:
RG/CPF:
Função:

Agente Público

I I I I J I I I J J J J J II
( ) RECUSA A ASSINAR

Parana(ba-MS, 06 de julho de 2020.

RONALDO lOS! SI!VI!RINO DE LIMA

Prefeito Municipal

ANEXO V
(Decreto nO 657, de 06 de julho de 2020)

AUTODE INFRAÇÃONO J
IDENTIFICAÇÃODO CONTRIBUINTEOU INFRATOR

Nome: J J J
Endereço:

CPF: J
HISTÓRICODA(S) OCORR~NCIA:

Multa em valores expressos em Reais

Valor da UFIP (Dec. 55112019 Multa em UFIP Total da Multa

R$ 43,08 1 R$43,08

I I I I I L I I
Enquadramento das Infrações:

Enquadramento dEIS Penalidades:

NOTIFICAÇÃO

Este foi lavrado em observância dos arts. 274 e §2° do art. 273 da Lc, 10/01, no uso das atribuições do art. 58 da Lc. 10/01, bem como para efetivo
cumprimento do decreto nO657/2020 e alterações, em face da prevenção ao contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública do COVlD.
Aca o Infrator notificado a pagar amulta e terá o prazo de 05 (dnco) dias, contados de sua notificação da lavratura do auto de Infração, para apresen-
tar defesa, através de petição escrita devidamente Instruída com os documentos Indispensáveis para o julgamento, conforme art. 277 da Lc.l0/01
COI':jEOB.ME6B.I 2fi3 OA ~I:: UlllJl ~O CASe 01; B.Ell\ICIO~tlICIA~O COMmt:1l;t:mlI:U;S!.6 ItlIEBACÃOA MULTAACIMA S!;RÁAeUCAOA !;t:l OOaBO

SUeSCBICÃQ'

O presente Auto de lnfração foi lavrado nos termos da legislação vigente, sendo assinado pela(s) autoridade(s) responsável(ls) e com a ciência do
contribuinte, que no ato da assinatura recebeu uma copia do mesmo. A ciência mediante assinatura do autuado não implica em confissão do debito
e nem sua recusa agravara a pena.
LQCAl. 01',ItlIEBACÃQ'
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PARANAIBA- MS, ___j~~ RecebidoemHORA:___j__

___j
Autuado

Nome:
RG/CPF:
Função:

Agente Público
l-

I I I I I I I I I I I I I I I
( ) RECUSAA ASSINAR

Paranaíba-MS, 06 de julho de 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos

Departamento de Licitação
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSDO PROCESSOLICITATÓRIO N0

102/2020 PREGÃON° 46/2020
OB1ETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente, para presta
ção de serviços de horas máquinas e caminhão em geral. com QQerador, será utilizada para manutenção, recuperação
de vias urbanas e rurais e implantação de pavimentação asfáltica em diversas vias urbanas do, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação de Paranaíba-MS.

Ficam as empresas abaixo relacionadas convocadas para no prazo máximo de OS (cinco) dias úteis, a contar
da publicação desta convocação, efetuar assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da Prefeitura
Municipal de Paranaíba, situada na Avenida Juca Plnhé, nO333, Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Pa
ranaiba - MS, no horário das 8h às 11:00h, devendo, o representante, na ocasião, estar munido de procu
ração, bem como dos demais documentos necessários.
Empresa:

I DEOMAL ENGENHARIAElREU ---1

Paranaíba-MS, 09 de julho de 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Angela Regina Porfírio

Departamento de Llcltaçlo
PROCESSOADMINISTRATIVO N° 121/2020 - TOMADA DE PREÇOSN° 5/2020

O MUNIcíPIO DE PARANAiBA - MS, por Intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público Que no
dia 28 DE JULHO DE 2020, ÀS 8:00 (OITO) HORAS, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA, situada na
AVENIDA lUCA PINHÉ, N° 333, JARDIM SANTA MÔNICA, PARANAÍBA-MS, realizará processo llcitatório na mo
dalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo "MENOR PREÇOGLOBAL", que será regido pela Lei Federal nO 8,666/93, de
21 de junho de 1993 e legislação pertinente.

Data de entrega dos envelopes contendo as propostas e documentações: ATÉ ÀS 8:00 (OITO) HORAS DO DIA 28
DE JULHO DE 2020 (28/7/2020).

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para execução da obra de reforma e ampliação do
CEINF Dona Marlene, no Município de Paranaíba-MS, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo
e Habitação.

O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no portal da transparência do MunicípiO de Pa
ranaíba no seguinte endereço www.paranajba.ms.goy.br/portal transparenda/.
Paranaíba-MS, 9 de julho de 2020.
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