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DECRETO N° 12.143 
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Dispõe sobre medidas de flexibilização para 
enfrentamento do Coronavírus COVID-19 no 
munícipio de Porto Murtinho, e dá outras 
providências.  

 
DERLEI JOÃO DELEVATTI, Prefeito Municipal de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 84, inciso IX, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Murtinho,  
 
Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos 
declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 
 
Considerando as medidas instituídas pela Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre medidas para enfrentamento da emergência na saúde pública; 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º A restrição de circulação de pessoas no município de Porto Murtinho, fica limitada entre 
00:00 às 05:00h, ressalvados os casos excepcionais. 
 
Parágrafo Único. Fica autorizado o funcionamento de bares, restaurantes, conveniência, 
pizzarias e afins até as 00h. 
 
Art. 2º Revogam-se os limites de ocupação determinados aos bares, restaurantes, pizzarias e afins, 
bem como os limites de acesso de clientes ao comércio em geral, estabelecidos nos Decretos n° 
11.940, 12.025/2020. 
 
Parágrafo Único. Mantém-se as condições de higienização e proteção individual, bem como 
demais medidas previamente estabelecidas nos atos do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 3° Fica alterado o limite de lotação das pousadas, ranchos e hotéis, instituído pelo Decreto n° 
12.017/2020, passando a vigorar com 60% (sessenta por cento) da capacidade máxima permitida. 
 
Art. 4º Ficam revogados os artigos 10, que se refere à obrigação de testagem em hóspedes dos 
barcos-hotéis, e art. 14 que dispõe sobre a aquisição de testes rápidos, ambos do Decreto n° 
12.017/2020. 
 
Art. 5º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 
acordo com a situação epidemiológica do município. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação, revogando disposições 
contrárias. 
 

Porto Murtinho, MS, 22 de setembro de 2020. 
 
 

DERLEI JOÃO DELEVATTI 
Prefeito Municipal 


