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Prefeito de
Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que
lhe confere a LeiOrgânica do Município;e,
RON A LD O

JOSE

SEV ERIN O

DE

LIMA ,

CONSIDERANDO
a situação de emergência causada pela
pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2)e as projeções de
contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias;
CONSIDERANDOque a situaçâo demanda o urgente
emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença no Municípiode Paranaíba - MS;
à

D ECRETA :

Os §§ 2°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
e 3° do art. 17 do Decreto n° 609, de
1° abril de 2020 passam a viger com a seguinte redação:
A rt. 10

"Jl~. 1 jr.
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§ 2°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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, pennitido o revezamento, sendo obrigatório
o uso de máscaras.

§ 3° As

celebrações de

despedida

limitar-se-ão à

pre:sença de somente 30 (trinta) pessoas, obedecendo ao

espaçamento mínimo entre os
obrigatório o uso de máscaras."

presentes,

o art. 22 do Decreto n" 609, de

sendo

10 abril de 2020

passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 22. Os bares,
lanchonetes,
conveniências,
sorveterias, casas de sucos, salgados, espetinhos e
similares poderão funcionar, obedecidas às seguintes
exigências:
1- manter espaçamento mínimo de 1,Sm (um metro e

meio) entre as mesas;

n

recomendar

aos

clientes

que

mantenham

espaçamento ra%oávelentre os membros das mesas;

m-

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 de livery;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

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
;-
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de higienização pessoal
Municipal de Saúde."

orientadas

pela

Secretaria

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
caput do art. 33 do Decreto n° 609, de 1°
abril de 2020 passa a vigercom a seguinte redação:
A rt. 3°

"Art. 33.
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 22hO O min e 05hO O min."

O caput do art. 34 do Decreto n" 609, de 10
abril de 2020 passa a vigercom a seguinte redação:
A rt.4°

"Art. 34.
A atribuição de fiscalização e aplicação de
sanções disciplinadas neste D ecreto, previstas nos
arts. 58, 263, 269, 274, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
§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."zyxwvutsrqpo

O art. 35 do Decreton? 609, de 1° abril de 2020
passa a viger com a seguinte redação:
Art.5°

"Art. 35.
Os agentes de fiscalização
lavrarão os
autos de infração e interdição conforme anexos I e IV
deste D ecreto, quando constatarem

o descumprimento

das medidas ora estabelecidas. "

O inciso III, os § § 2° e 3 e o caput do art. 36 do
Decreto n° 609, de 10 abril de 2020 passam a viger com a seguinte
redação:
A rt. 6°
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"Art. 36. O auto de infração ou interdição conterá os
seguintes requisitos:

...

( )

m - Descrição da penaUdade de multa

ou interdição,

bem com o dispositivo legal;

§ 2° A inobservância de algum dos incisos deste artigo

não invalidam o 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
motivo de 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, cusinem no verao do auto de infração ou
interdição como testemunhas de que houve a recusa.~

Art. 'r'

Fica acrescido o art. 36-A ao Decreto n? 609, de

10 abril de 2020, com a seguinte redação:

Art. 36-A. Em caso inobservância ou desobediência
das determinações prevista neste Decreto e suas
alterações, após notificação contendo orientação e
recomendação, ensejará a aplicação das penalidades
na seguinte ordem:
I - multa no valor de 10 UFIP;

n - em caso de

reiteração no cometimento da infração,
multa no valor de 20 UFIP;

m - interdição
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Fica incluído no Decreto n° 609, de 10 abril de
2020 o AnexoIV,que trata do Auto de Infração para aplicação de multa,
com redação dada pelo Anexo Único deste Decreto.
A rt.8°

Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, com efeitos a partir desta data.
A rt.9°

Paço Municipal"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 08 dias do
mês maio de 2020.

na Secretaria Municipal de

PUBLICADO E REGISTRADO,

Administração, na data supra.
ADAILDA

na Secretaria Municipal de

PUBLICADO E REGISTRADO,

Saúde, na data supra.

DÉBO~-JDE

OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde

PUBLICADO E REGISTRADO,

na Secretaria Municipal de

Administração, na data supra.

Secretária

al de Administração

PUBLICADO E REGISTRADO,

Governo,na data supra.

r: ~ =--

na Secretaria Municipal de

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

LONGUlN:a6A~

DE

OLI6""W

Secretário Municipal de Governo
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ANEXO ÚNICO
(Decreto n° 628, de 08 de maio de 2020)

ANEXO IV

(Decreto n° 609, de IOde abril de 2020)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

AUTO DE INFRAÇÃO

N°

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE OU INFRATOR
Nome/Razão Social:
Atividade:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal:
CPF:
mSTÓRICO

DA(S) OCORRENCIA:

Multa em valores expressos em Reais
Valor da UFIP (Dec. 55112019
Multa em UFIP
RS 43,08

10

Enquadramento

das Infrações:

Enquadramento

das Penalidades:

Total da Multa
RS 430,80

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°
609/2020 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/O1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
ti
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CONFORME ART. 263 DA LC. 10/01
NO CASO DE REINCIDENClA
NO
;
COMETIMENTO DESTA INFRACA-O A MULTA ACIMA SERA APLICADA EM
DOBRO
SUBSCRJ~ÃO:
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 implica em
confissão do debito e nem sua recusa agravara a pena.
LOCAL DA INFRACÃO:
I
PARANAffiA - MS, __zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
,
Recebido em

HORA: _ _ I_ -

I

I

Autuado
Nome:

Agente Público

RG/CPF:
Função:

(

) RECUSA A ASSINAR

Paranaíba-MS, 08 de maio de 2020 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

..
("

RONALDO JOSÉ

SD'f1'~i!~

Prefeito
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ANO XII Nº 2597

Segunda-feira, 11 de maio de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANAÍBA
Procuradoria Jurídica
DECRETO Nº 628, DE 08 DE MAIO DE 2020.
Altera e acresce dispositivos ao Decreto 609 de 1º, de abril de 2020 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-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2)”.
RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2) e as projeções
de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias;
CONSIDERANDO que 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;
D E C R E T A:
Art. 1º
“Art. 17.

Os §§ 2º e 3º do art. 17 do Decreto nº 609, de 1º abril de 2020 passam a viger com a seguinte redação:
.....................................................................

(...)
§ 2º 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.
§ 3º 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.”
Art. 2º

O art. 22 do Decreto nº 609, de 1º abril de 2020 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 22. Os bares, lanchonetes, conveniências, sorveterias, casas de sucos, salgados, espetinhos e similares poderão
funcionar, obedecidas às seguintes exigências:
I – manter espaçamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) 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 orientadas pela Secretaria Municipal de Saúde.”
Art. 3º

O caput do art. 33 do Decreto nº 609, de 1º abril de 2020 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 33.
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 22h00min e 05h00min.”
Art. 4º

O caput do art. 34 do Decreto nº 609, de 1º abril de 2020 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 34. A atribuição de fiscalização e aplicação de sanções disciplinadas neste Decreto, previstas nos arts. 58, 263,
269, 274, §2º 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.”
Art. 5º

O art. 35 do Decreto nº 609, de 1º abril de 2020 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 35. Os agentes de fiscalização lavrarão os autos de infração e interdição conforme anexos I e IV deste Decreto,
quando constatarem o descumprimento das medidas ora estabelecidas.”
Art. 6º
O inciso III, os § § 2º e 3º e o caput do art. 36 do Decreto nº 609, de 1º abril de 2020 passam a viger com
a seguinte redação:
“Art. 36.

O auto de infração ou interdição conterá os seguintes requisitos:

(...)
III – Descrição da penalidade de multa ou interdição, bem com o dispositivo legal;
§ 2º A inobservância de algum dos incisos deste artigo não invalidam o 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 motivo de fato e de
direito que ocasionou a interdição de seu estabelecimento.
§ 3º 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.”
Art. 7º

Fica acrescido o art. 36-A ao Decreto nº 609, de 1º abril de 2020, com a seguinte redação:

Art. 36-A. Em caso inobservância ou desobediência das determinações prevista neste Decreto e suas alterações, após
www.diariooficialms.com.br/assomasul
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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. 8º
Fica incluído no Decreto nº 609, de 1º abril de 2020 o Anexo IV, que trata do Auto de Infração para aplicação
de multa, com redação dada pelo Anexo Único deste Decreto.
Art. 9º

Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 08 dias do mês maio de 2020.
RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.
ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora-Geral do Município
PUBLICADO 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 ÚNICO
(Decreto nº 628, de 08 de maio de 2020)
ANEXO IV
(Decreto nº 609, de 1º de abril de 2020)
AUTO DE INFRAÇÃO Nº
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE OU INFRATOR
Nome/Razão Social:
Atividade:
Endereço:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

HISTÓRICO DA(S) OCORRÊNCIA:

Multa em valores expressos em 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:
NOTIFICAÇÃO
Este foi lavrado em observância dos arts. 274 e §2º 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 nº 609/2020 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.10/01
CONFORME ART. 263 DA LC. 10/01 NO CASO DE REINCIDÊNCIA NO COMETIMENTO DESTA INFRAÇÃO A MULTA ACIMA SERÁ APLICADA EM DOBRO

SUBSCRIÇÃO:
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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 implica em confissão do debito e nem sua recusa agravara a pena.
LOCAL DA INFRAÇÃO:

PARANAIBA - MS, ____/_______/______,

Recebido em

HORA: _____/_____

_____/____________/_______
Autuado
Nome:

____________________________________

RG/CPF:

Agente Público

(

Função:

) RECUSA A ASSINAR
Paranaíba-MS, 08 de maio de 2020.
RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos

Departamento de Licitação
AVISO DE REPETIÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/202
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020
O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS, por intermédio do(a) PREGOEIRO(A), o(a) senhor(a) MANOEL JOSÉ NUNES
JUNIOR, designado pela DECRETO Nº 567/2020, DE 8 DE JANEIRO DE 2020, torna público que no dia 22 DE
MAIO DE 2020, ÀS 8:00 (OITO) HORAS, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA, situada na AVENIDA
JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS, realizará processo licitatório na modalidade PREGÃO, do
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na
Lei Federal nº 8.666/93.
OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual
(MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 para aquisição parcelada de materiais
diversos (bomba pulverizador, botina, câmara de ar, capa de chuva, carriola 60l, enxada, garrafa térmica, etc...), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação do Município de Paranaíba-MS.
O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.
Paranaíba-MS, 8 de maio de 2020.
MANOEL JOSÉ NUNES JUNIOR
PREGOEIRO(A)
Matéria enviada por Raimunda Fernandes da Silva
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