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DECRETO Nº 12.588 

04 DE MARÇO DE 2021 

 

 

“Dispõe sobre novas medidas restritivas para 

enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) no 

Munícipio de Porto Murtinho, e dá outras 

providências.” 

 

 

NELSON CINTRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 

das atribuições que lhe confere o inciso IX do Art. 84 da Lei Orgânica do Município; 

 

Considerando a existência da pandemia do Coronavírus (COVID-19), 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; 

 

 

D E C R E T A  

 

 

Art.1° Fica autorizado o funcionamento de templos e instituições religiosas, respeitando as normas de 

higienização, distanciamento mínimo de 1m (um metro) entre os participantes, utilização de máscaras e álcool 

em gel (70%).  
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Art. 2º É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial por toda a população em todos os estabelecimentos 

comerciais, repartições públicas, privadas e demais espaços abertos ou fechados. 

 

Art. 3º Fica permitido o funcionamento de atividades de refeições por restaurantes, lanchonetes, padarias, 

pizzarias, hamburguerias, sorveterias, casas de suco, açaí e similares, sob as seguintes condições: 

 

§1º Quanto à acomodação dos clientes, deverá ser respeitada a ocupação de até 04 (quatro) pessoas por mesa;  

 

I. Manter distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as mesas; 

II. Realizar a higienização completa do local, ao iniciar e encerrar as atividades diariamente; 

 

§2º Higienizar constantemente utensílios, maçanetas, máquinas de cartão e mais superfícies com produtos 

sanitizadores e/ou conforme orientações do fabricante.  

 

§3º Todos os funcionários e/ou colaboradores deverão utilizar equipamento de proteção individual para 

prevenção ao novo corona vírus (COVID-19) descritos no inciso I deste parágrafo. 

 

I. Entende-se como Equipamento de Proteção Individual (EPI): luvas, máscaras, toucas descartáveis, aventais 

impermeáveis ou descartáveis, sem prejuízo dos demais EPIs peculiares a cada atividade. 

 

§4º Cada estabelecimento deverá, dentro de suas possibilidades, realizar a aferição de temperatura corporal na 

entrada do estabelecimento, mediante utilização de termômetro infravermelho. 

 

I. Aqueles que não se encontrarem com a temperatura corporal dentro da normalidade, ou seja, que 

apresentarem estado febril, ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 

dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ter a entrada recusada; 

 

II. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia 

e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do trabalho, retornando 

somente após o término dos sintomas;  
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III. Na hipótese do inciso II, empregador deve imediatamente comunicar ao setor de monitoramento do 

COVID-19, por meio do Disque Saúde (3287-1292) o afastamento de servidor por sintomas respiratórios. 

 

§5º Disponibilizar, em local visível, informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; 

 

I. Disponibilização de álcool em gel (70%) na entrada do estabelecimento, sabão e toalha de papel nos 

sanitários, recomendação para que todos os clientes higienizem as mãos ao adentrar no estabelecimento; 

 

II. Manter janelas e portas abertas, priorizando a maior ventilação possível; 

 

III. Talheres devem ser disponibilizados individualmente em embalagens apropriadas, de papel ou plástico; 

 

IV. Reforçar os procedimentos de higiene na cozinha; 

 

V. Higienizar frequentemente mesas, cadeiras, banheiros, maçanetas, superfícies do buffet, café e balcões; 

 

§6º Estabelecimentos que ofereçam self service, deverão disponibilizar luvas descartáveis para que os clientes 

possam entrar em contato com os materiais disponíveis para o autoatendimento, como por exemplo: espátula 

de sorvete, talheres de restaurante que ficam à disposição nas ilhas de alimentos, dentre outros. 

 

Art. 4º Horário máximo de funcionamento será das 05h00 às 21h00 para atendimento local, após este 

horário fica liberado apenas entregas (sistema de delivery). 

 

§1º O funcionamento será permitido com lotação reduzida, conforme anexo único, da capacidade de cada 

estabelecimento. 

 

§2º Fica vedado o consumo de bebidas no local das conveniências e congêneres.  

 

Art.5° Fica Limitado o ingresso a estabelecimentos comerciais da seguinte forma: 
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§1º Mercearias com atendimento até 06 (seis) pessoas por vez; 

§2º Mercados com atendimento de até 10 (dez) pessoas por vez; 

§3º supermercados atendimento de até 20 (vinte) pessoas por vez; 

§4º Lojas de conveniência e atendimento interno até as 21h00, conforme limite de lotação estipulado no Anexo 

Único deste Decreto. 

 

Art. 6° Fica determinado que somente a Capela Mortuária seja local adequado permitido para Velórios. 

 

§1º Por medida de biossegurança, só é permitido o período máximo de 02 (duas) horas de velório, a contar do 

momento que o ente falecido adentrar na Capela Mortuária. 

 

§2º Só é permitido o máximo de 4 (quatro) pessoas no espaço interno da Capela Mortuária. 

 

§3º Não é permitido aglomeração na área externa da Capela Mortuária. 

 

Art. 7° Fica restrita a circulação de pessoas no Município de Porto Murtinho, limitada entre 21h00 e 

05h00, ressalvados os casos excepcionais, a exemplo daquele descrito no caput do art.4º. 

 

Art. 8º fica expressamente vedada a aglomeração de qualquer número de pessoas em locais públicos; 

Parágrafo único: Além de outros fixados em lei, fica proibida a aglomeração de pessoas em praças 

públicas, orla do Rio Paraguai, Campos, Quadras desportivas e Centro de Múltiplas Atividades, seja 

qual for o período, estando expressamente proibida a aglomeração de qualquer número de pessoas em 

qualquer horário.  

 

Art. 9º Fica determinado fechamento da Orla do Rio Paraguai, estando expressamente vedada a 

aglomeração de pessoas em seu entorno, e aqueles que descumprirem as determinações ficarão sujeitos à 

aplicação das sanções previstas neste decreto, sem prejuízo das demais legislações aplicáveis. 
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Art. 10 fica proibida a realização de festas, comemorações entre outros eventos, inclusive os que tenham 

música ao vivo, que venham a aglomerar pessoas e facilitar a transmissão do COVID-19 neste município; 

 

Art. 11 Fica proibida a realização de eventos futebolísticos de qualquer natureza; 

 

Art. 12 As academias poderão funcionar com 50% de sua capacidade de lotação, se observadas todas as 

normas de biossegurança.  

 

Art. 13 O descumprimento das determinações constantes neste Decreto ensejará à abertura de Processo 

Administrativo Sanitário, com aplicação de multa no valor de até 100 (cem) UFIMs, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis.  

 

Art. 13 As medidas previstas neste Decreto, podem ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a 

situação epidemiológica do Município. 

 

Art. 14 Este Decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação, revogando disposições contrárias. 

 

Porto Murtinho/MS, 29 de abril de 2021. 

 

 

 

 

NELSON CINTRA RIBEIRO 

Prefeito Municipal 
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Cálculo de capacidade realizado por membro do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19; considerando a área interna e 

externa dos estabelecimentos e as orientações da Anvisa para a situação excepcional decorrente da pandemia do COVID-

19 

ANEXO ÚNICO DO DECRETO N° 12.480 

ESTABELECIMENTO ÁREA INTERNA ÁREA EXTERNA 

Açaí do Jäger 2 mesas 07 mesas 

Adilmo 03 mesas 01 mesa 

Altas Horas 02 mesa 10 mesas 

Bar do Jajá 02 mesas 02 mesas 

Bar do Newton X 02 mesas 

Churrascaria Espeto de Ouro 05 mesas 02 mesas 

Espetinho do Titi X 04 mesas 

Hot Dog Quero Mais X 02 mesas 

Lanche da Dolores X 08 mesas 

   Lanchonete Santo Antônio X 04 mesas 

Luiz Espetinho X 05 mesas 

Maranata Sorveteria 1 mesa 04 mesas 

   Vitória Lanches 03 mesas 06 mesas 

Palácio dos Sorvetes 03 mesas 06 mesas 

Panificadora Oficina do Trigo 03 mesas 04 mesas 

Pastelaria do Rahals X 04 mesas 

Pizzaria D’ Matteo 06 mesas 10 mesas 

Porto Gás X 02 mesa 

Restaurante Dourados 01 mesa 01 mesas 

Restaurante Nantes 4 mesas 03 mesas 

Restaurante Tembiu'he 06 mesas 10 mesas 

Sabor Brasileiro 01 mesa 01 mesa 

Trailers, carrocinhas, ambulantes X 04 mesas 

Vicari ETM Murtinho 25 mesas 04 mesas 

Restaurante e Lanchonete Tempero com Amor 3 mesas 05 mesas 

Wohali Pub 08 mesas X 


