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DECRETO N° 12.171 
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
Dispõe sobre novas medidas restritivas para enfretamento 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; 
 
Considerando o teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 6.341/2020, assentando 
que cada ente federado (Estados e Municípios), personalizando as regras de proteção sanitária e econômica para melhor 
atender às necessidades locais; 
 
Considerando o aumento significativo de casos positivos para Covid-19, bem como, a necessidade de contenção da 
disseminação da pandemia no município, com escopo de proteger a saúde da população; 
 
 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º Considerando o período eleitoral, os partidos políticos e/ou coligações somente poderão realizar reuniões de 
acordo com as definições de lotação estipuladas pelo Comitê de Enfrentamento do Novo Coronavírus, mantendo-se 
incólumes as medias de segurança e distanciamento social, bem como a obrigatoriedade do uso de máscaras e 
disponibilização de álcool em gel ou 70% p/p, de acordo com as normas discriminadas pela OMS. 
 
Art. 2º Ficam proibidas caminhadas coletivas acima de 10 (dez) pessoas, bem como carreatas de qualquer natureza nas 
vias públicas municipais, sendo estas consideradas medidas de contenção do COVID-19, sob penalidade de multa de 
até 500 (quinhentos) UFIMs imposta ao responsável pela ocorrência. 
 
Art. 3º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do município. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação, revogando disposições contrárias. 
 

Porto Murtinho, MS, 03 de novembro de 2020. 
 
 

DERLEI JOÃO DELEVATTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 


