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Procuradoria Geral

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO MUNICIPAL N° 082/2020, de 27 de março de 2020.

Dispõe sobre as medidas  para enfrentamento  da emergência  de saúde
pública  de  importância  internacional  decorrente  do  Novo  Coronavírus
COVID-19, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII,  e art. 80 da Lei Orgânica do
Município de Sidrolândia;

CONSIDERANDO, a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos
termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

CONSIDERANDO, as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de
março de 2020;

CONSIDERANDO, as  disposições  contidas  na  Lei  Federal  13.979,  de  06  de
Fevereiro de 2020 que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência
de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;

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 Sidrolândia-MS,

CONSIDERANDO, a decisão proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal
Marco Aurélio proferida em Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
6.341/DF;

DECRETA:

Art.  1º  Ficam suspensos,  a  partir  de  19  de março  de 2020,  todos  os  eventos
públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais, incluindo os de caráter
esportivos e Feiras Livres, devendo os mesmos serem remarcados oportunamente
após deliberação da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Fica suspensa por prazo indeterminado, a partir de 18 de março de 2020,
todas as atividades Educacionais  das Escolas e Centros de Educação Infantil  da
Rede Municipal de Ensino, abrangendo atividades festivas e/ou recreativas destas.

§ 1º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Educação a suspender os contratos
administrativos que, no período indeterminado, não ocorrer prestação de serviços,
nos termos do art. 78, XIV da Lei 8666/93.

§ 2º Fica suspenso, a partir de 19 de Março de 2020, o desembolso financeiro dos
programas municipais de Transporte Universitário e Bolsa Universitária.

Art. 3º Fica suspensa por prazo indeterminado, a partir de 18 de março de 2020,
todas as atividades do Centro de Convivência de Idosos, Centro de Referência de



Assistência Social e similares.

Parágrafo único. Os serviços referentes ao Cadastro Único – CADÚNICO – sofrerão
redução e, dentro da conveniência e oportunidade, serão realizados por meio de
Agendamento junto a SEAS.

Art. 4º  Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para realização de
eventos privados, a partir de 19 de março de 2020.

§  1º  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.

§  2º  Os  eventos  só  poderão  ser  remarcados  após  deliberação  da  Secretaria
Municipal de Saúde.

§ 3º Nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento, devem
ocorrer com portões fechados, sem a participação do público.

§ 4º A vedação para realizar eventos, ainda que com publico reduzido se estende
para  estabelecimentos  privados,  comerciais  já  licenciados,  inclusive  igrejas,
bibliotecas, centros culturais e outros, os quais ficam impedidos de fazê-los, nos
termos  do  caput  deste  artigo,  sob  pena  de  cassação  do  alvará  de  licença  e
funcionamento.

§  5º  Fica  expressamente  vedada  à  aglomeração  de  pessoas  no  Município  de
Sidrolândia/MS, de modo que o descumprimento da presente medida ocasionará a
imputação dos crimes dispostos no art. 267 e 268 do Código Penal.

§ 6º Fica expressamente vedado o comércio de ambulantes de outros municípios
nas vias de circulação, calçadas, praças, parques e congêneres.

Art.  5º Fica  recomendado  que  os  clientes  bancários  evitem  comparecer  às
agências bancárias, instituições financeiras e lotéricas, para fugir de aglomerações,
e  utilizar  os  serviços  e  produtos  dos  bancos  via  celular  e  internet,  evitando  a
disseminação de covid-19.

§ 1º A recomendação para os clientes é para que os serviços bancários sejam feitos
via internet e pelos aplicativos de celular,  o qual os usuários podem fazer, com
segurança,  pagamento  de  contas,  consulta  de  saldos  e  extratos,  transferências
financeiras,  agendamento  de  pagamentos  e  contratação  de  serviços  e
empréstimos, entre outros. 

§ 2º Nos aplicativos e Internet Banking, os clientes poderão encontrar ferramentas
úteis para todas as necessidades, além de ter acesso a comunicados e canais de
atendimento.

Art. 6º  Os servidores municipais que necessitarem do serviço de perícia médica
deverão entregar, na unidade de recursos humanos do respectivo órgão de lotação,
a documentação comprobatória da necessidade de afastamento ou da prorrogação
de licença já concedida.

Art. 7º  Os funcionários públicos municipais, com mais de 60 (sessenta anos), a 



partir de 17 de março e até 5 de abril de 2020, devem trabalhar em casa e seguir
orientação do titular de cada pasta,  com exceção dos servidores que atuam no
sistema público de saúde.

Parágrafo Único: os idosos e portadores de comorbidades da iniciativa privada
deverão se afastar das atividades laborais e/ou trabalhar home office.

Art.  8º  Ficam autorizados  os  escalonamentos  dos  serviços  municipais  junto  as
Secretarias Municipais. 

Art.  9º  Ficam  suspensas  as  viagens  de  servidores  municipais  a  serviço  do
município de Sidrolândia, para deslocamentos no território nacional bem como ao
exterior, até ulterior deliberação.

§  1º Em  casos  excepcionais,  tais  deslocamentos  poderão  ser  expressamente
autorizados  pelo  Prefeito  Municipal,  após  justificativa  formal  da  necessidade  do
deslocamento  feita  pelo  Secretário  da  pasta  interessada  e  entregue  com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data da viagem.

§ 2º Recomenda-se a suspensão das excursões intermunicipais,  interestaduais e
principalmente ao exterior.

Art. 10º Todo servidor municipal que retornar do exterior, seja por gozo de férias
ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria de Saúde
do Município de Sidrolândia e permanecer em isolamento domiciliar por 07 (sete)
dias,  mesmo  que  não  apresente  qualquer  sintoma  relacionado  ao  COVID-19,
devendo aguardar orientações da referida pasta.

Art. 11.  Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de usufruí-las em
data futura, a concessão e gozo de férias, Licenças por Interesse Particular – LIPs e
a realização e participação de cursos não relacionados a qualificação de combate
ao COVID-19, de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Art.  12. Como medidas  individuais  recomenda-se  que  pacientes  com sintomas
respiratórios  fiquem restritos  ao domicílio  e  que pessoas idosas e  pacientes  de
doenças  crônicas  evitem  sua  circulação  em  ambientes  com  aglomeração  de
pessoas.

Art. 13. As reuniões que envolvam população de alto risco para doença severa pelo
COVID-19, como idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas.

Art. 14. As instituições de longa permanência para idosos e congêneres devem
limitar, na medida do possível, as visitas externas, além de adotar os protocolos de
higiene dos profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios.

Art. 15. Fica expressamente vedado, por tempo indeterminado, o funcionamento
de Supermercado, Mercado, Mercearias, Conveniências e congêneres aos dias de
Domingo.

Art. 16. Fica expressamente proibido, por tempo indeterminado, o funcionamento
de bares.

Art.  17. Os  serviços  de  alimentação  como  restaurante  devem  observar,  por
completo, a organização de suas mesas acerca da distancia mínima de um metro e
meio entre elas, sem prejuízo da disponibilização de álcool em gel 70% na entrada,



dispor de anteparo salivar nos equipamentos do bufê e manter higienização perene
das superfícies.

Art. 18. Os serviços de alimentação como padarias, conveniências e lanchonetes
ficam expressamente proibidos o consumo no local, de modo que a permissão se dá
apenas para compra e consumo em local diverso.

§  1º Os  estabelecimentos  devem organizar  a  comercialização  dos  produtos,  de
modo a reduzir o risco de infecção e mantendo a distancia entre as pessoas.

§ 2º Impõe-se medida de isolamento para todas as atividades do Comércio, ficando
permitida  a  entrada  ao  estabelecimento  comercial  de  somente  uma pessoa  da
família e/ou uma pessoa de grupo de amigos evitando a aglomeração de pessoas,
sob pena de cassação de alvará de funcionamento.

§  3º  Os  serviços  de  alimentação  como  um  todo  devem  priorizar,  por  tempo
indeterminado, o sistema de entrega em domicílio (delivery).

Art. 19.  Todas as empresas e/ou indústrias, sejam de pequeno, médio ou grande
porte  devem  adotar  medidas  rigorosas  de  isolamento  ou  afastamento  social,
obedecendo a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas, dentro dos locais
de trabalho, nos veículos de transporte.

Parágrafo  Primeiro:  As  medidas  do  caput também  devem  ser  adotadas  na
entrada e saída da empresa, no refeitório, nas diversas áreas de trabalho, técnico,
administrativo,  de  logística  ou  comercial,  estabelecendo  alterações  de  fluxo,
número de colaboradores por turno e demais medidas cabíveis.

Parágrafo  Segundo:  As  grandes  empresas  sediadas  no  Município  de
Sidrolândia/MS devem, no prazo de 05 (cinco), apresentar plano de contingência,
com  previsão  de  escalonamento  do  trabalho,  organização  da  planta  industrial,
horários e transporte.

Art. 20. Para o enfrentamento perene da presente Pandemia do Coronavírus, fica
decretada a quarentena no Município de Sidrolândia/MS, de 24 de Março de 2020 a
15 de Abril de 2020.

Art.  21. Durante  a  quarentena  estão  autorizados  a  funcionar  as  atividades
indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da  comunidade
sidrolandense, a saber:

I – assistência à saúde, incluindo os serviços médicos e hospitalares;

II – atividades de segurança privada;

III  –  transporte  de  passageiros  por  táxi,  mototáxi  ou  aplicativos  devidamente
regulamentados;

IV – Postos de combustíveis;

V – serviços de alimentação (restaurantes, lanchonetes, padarias e congêneres),
desde  que  observe,  por  completo,  os  regramentos  específicos  para  o  ramo
estipulados no presente Decreto Municipal;

VI  –  supermercados,  atacadistas  e  comércios  em  geral  que  vendam  gêneros



alimentícios  e  produtos  de  limpeza,  desde  que  observem,  por  completo,  os
regramentos específicos para o ramo estipulados no presente Decreto Municipal;

VII – farmácias e pet shops;

VIII  –  serviços  bancários  e  lotéricas,  desde  que  observe,  por  completo,  os
regramentos específicos para o ramo estipulados no presente Decreto Municipal;

IX  –  fábricas  e  indústrias,  desde  que  observe,  por  completo,  os  regramentos
específicos para o ramo estipulados no presente Decreto Municipal;

Parágrafo  Único:  As  atividades  autorizadas  a  funcionar  durante  a  quarentena
deverão respeitar estritamente as regras de vigilância sanitária.

Art. 22. Ao comércio em geral como lojas de departamentos, vestuário,
calçados, enxovais, armarinhos, móveis, eletrodomésticos, materiais para
construção,  oficinas,  lava-jatos,  borracharias,  auto  elétricas,  itens  de
decoração,  presentes,  brinquedos,  artigos  esportivos,  materiais  para
escritório,  peças  e  congêneres  estão  autorizados  a  funcionar  e  horário
comercial respeitando, por completo, as disposições contidas no § 2° do
art. 18 c/c art. 19 do presente Decreto Municipal.

Parágrafo  Primeiro:  As  barbearias,  salões  de  beleza,  manicures  e
congêneres  deverão atender  seus clientes  exclusivamente por  meio  de
agendamento para atendimento imediato, ficando expressamente vedada
a espera no interior dos estabelecimentos.

Parágrafo Segundo: Fica autorizado o funcionamento das feiras livres, a
partir de 01/04/2020, obedecendo ao regramento de distanciamento com
vedação para consumo no local.

Art. 23.  As revendas de insumos agropecuários e cooperativas devem funcionar
em regimente de plantão.

Art.  24.  Ficam  suspensos,  por  tempo  indeterminado,  as  atividades  das
Universidades, cursos técnicos e congêneres.

Art. 25. O uso de bebedouros de pressão deve observar os seguintes critérios:

I - lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos
bebedouros,  de  forma  que  se  evite  o  contato  da  boca  do  usuário  com  o
equipamento;

II - garantir que o usuário não beba água diretamente do bebedouro, para evitar
contato da boca com a haste (torneira) do bebedouro;

III - caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de
água, o bebedouro deverá ser substituído por equipamento que possibilite retirada
de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual;

IV  - caso  o  estabelecimento  possua  implantado  em sua  rotina  a  utilização  de
utensílios permanentes (canecas, copos, etc.), estes deverão ser de uso exclusivo
de cada usuário, devendo ser higienizados rigorosamente;

V - higienizar frequentemente os bebedouros.



Art.  26.  As empresas de transporte  coletivo  público  que transitam pelas  áreas
Urbana e Rural, incluindo Distrito e Aldeias Indígenas devem redobrar os cuidados
com limpeza, ventilação e higienização dos veículos, bem como disponibilizar álcool
gel 70% aos seus colaboradores e usuários deste meio de transporte, sob pena de
suspensão dos serviços.

Art. 27. Os Serviços de Táxi e Mototáxi devem observar rigorosamente os cuidados
de higienização e limpeza, sob pena de suspensão dos serviços.

Art.  28.  Ficam restrito o embarque e desembarque na Rodoviária  Municipal  de
Sidrolândia/MS,  devendo  o  acesso  se  dar  de  modo  escalonado  no  local  e  com
obediência as disposições internas da Chefia do Setor.

Art.  29. No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos  de
combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no
parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em
práticas abusivas ao direito do consumidor.

Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem
embargo de outras previstas na legislação.

Art. 30. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

Art.  31.  Fica a SEFATE,  por  meio  do Setor  de Posturas,  obrigado a fiscalizar  o
cumprimento  do  presente  ato  administrativo,  podendo  para  tanto  instaurar  o
respectivo expediente policial.

Art. 32. Diante da grave ameaça do novo Coronavirus fica, desde já, vedado a
circulação  de  pessoas  no  Município  de  Sidrolândia/MS,  entre  as  20:00hrs  às
04:00hrs, salvo em caráter excepcional e inadiável.

Art. 33. Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, bem como as demais Secretariais
editar atos normativos suplementares.

Art. 34.  Os procedimentos para transporte de cadáver e velório devem observar,
por completo, as disposições contidas na Nota Técnica da Secretaria Estadual de
Saúde de Mato Grosso do Sul.

Art. 35. Fica autorizada a Criação do Comitê de Enfrentamento para atuar junto ao
Poder Público Municipal visando medidas de prevenção e combate ao COVID-19.

Art. 36. Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação, revogando todas as
disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 075/2020.

Sidrolândia-MS, 27 de março de 2020.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI

Prefeito Municipal 
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