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Criado pela Lei 1032/2009Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 05 de junho de 2020 SUPLEMENTO

DECRETO Nº 342, DE 05 DE JUNHO DE 2020
“Intensifica as medidas de isolamento social no âmbito desta municipalidade quanto enfrentamento do novo Coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências”.
EDER UILSON FRANÇA LIMA, Prefeito Municipal de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições 
que lhe confere o Art. 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO a necessidade atual de manter medidas preventivas urgentes, para promoção da saúde pública, 
adstritas a situação emergencial causada pelo COVID – 19;
CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade à política de isolamento social até então praticada;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas de funcionamento do comércio em geral e dos 
procedimentos determinados no Decreto Municipal n.º 170, de 23 de março de 2020, que têm como objetivo a redução 
dos riscos e a propagação do COVID-19 (novo Coronavírus) em nosso Município, conforme orientações técnicas do 
Ministério da Saúde; 
CONDIDERANDO que os dados apontam para o crescimento do número de casos da COVID-19 neste Município, mas 
que através do enfrentamento e da responsabilidade social da população a situação poderá ser mitigada;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas para promover o isolamento social da população durante o 
período excepcional de surto da pandemia, sendo já senso comum, inclusive de toda a comunidade científica, de que 
esse distanciamento constitui uma das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de medidas mais restritivas, devendo, ainda, haver compreensão de todos 
quanto aos riscos efetivamente corridos, bem como, a adesão ao isolamento social, ficando a cargo do Poder Público as 
providências necessárias para observância das medidas;
CONSIDERANDO que, em virtude da baixa adesão ao distanciamento social obrigatório já decretado pelo Município, 
faz-se necessário intensificar as medidas de restrição previstas nos decretos anteriores
CONSIDERANDO a obrigatoriedade do Município, de prestar com cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, serviços de atendimento à saúde da população, DECRETA:
Art. 1º Fica terminantemente proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local aos restaurantes, lanchonetes, 
bares, conveniências e afins, bem como o consumo de bebidas alcoólicas em quaisquer logradouros públicos;
§1º Equipara-se ao consumo no local, além das dependências do estabelecimento, a ingestão de bebidas alcoólicas 
nas calçadas e passeios públicos lindeiros ao estabelecimento comercial, a cuja fiscalização primariamente fica sob a 
responsabilidade do proprietário deste, sujeitando-se às sanções administrativas cabíveis.
§2º A responsabilidade administrativa referente à obrigação deste artigo se refere ao responsável pelo estabelecimento 
e ao consumidor, sendo que aquela ocorrerá independentemente uma da outra.
§3º Para fins da responsabilização, poderá a fiscalização autuar em flagrante a situação, por qualquer meio, 
independentemente da identificação dos consumidores, desde que haja elementos quanto ao desrespeito ao cumprimento 
do caput, deste artigo.
§4º Quanto ao proprietário do estabelecimento e sua responsabilidade administrativa, acaso se verifique o 
descumprimento das disposições deste artigo, bem como o desrespeito ao cumprimento do Plano de Contingenciamento 
apresentado perante a Comissão Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, o estabelecimento comercial terá seu 
alvará de funcionamento imediatamente suspenso.
§5º Em caso da ocorrência do §4º, somente após a apresentação de novo plano perante a Comissão Municipal de 
Enfrentamento ao COVID-19 e a anuência de seus membros, poderá ser reaberto o estabelecimento. 
§6º Não poderá ser reaberto o estabelecimento empresarial autuado, enquanto não houver deliberação favorável da 
Comissão Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, sob pena de cassação do alvará de funcionamento.
§7º Cassado o alvará de funcionamento, caberá ao empresário responsável pelo funcionamento do empreendimento 
cumprir todos os procedimentos necessários para obter um novo, o qual poderá ser indeferido em virtude da recalcitrância 
em cumprir as medidas sanitárias determinadas pelo Município.
Art. 2º Fica proibida a realização de eventos particulares (em residências, ranchos, chácaras, sítios, espaço de alugueis 
e congêneres) que promovam o acúmulo de pessoas, restando inclusive à população, o dever de colaboração de 
informar às autoridades para a adoção das providências cabíveis.
Parágrafo Único: As denúncias acerca do descumprimento do caput, deste artigo, deverão ser encaminhadas pelo Disk 
Denúncia COVID-19 (67)9987-0908, o qual notificará o proprietário da residência para prestar informações em 24h, 
podendo ainda, havendo elementos, solicitar a instauração de procedimento inquisitorial para apuração do crime do 
art. 268 do CP. 
Art. 3º Fica dispensada a fiscalização municipal de efetuar notificação prévia, sendo possível realizar a suspensão do 
alvará do estabelecimento no ato da fiscalização, quando constatado flagrante descumprimento às normas municipais 
relacionadas ao COVID-19.
§1º O desconhecimento acerca das normas municipais não exime o responsável pelo estabelecimento de seu 
cumprimento;
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§2º O auto será lavrado pelo funcionário competente e por duas testemunhas, sendo possível aplicar o art. 3º, caput, 
em caso de nítido flagrante.
Art. 4º O descumprimento ou inobservância de quaisquer disposições previstas neste decreto sujeitará o infrator ao 
crime de descumprimento de medida sanitária prevista no art. 268 do Código Penal e/ou desobediência do art. 
330 do mesmo código, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e administrativas cabíveis.
Art. 5º Caberá a Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Novo Coronavírus - COVID-19, 
isolada ou em conjunto com as Polícias Civil e Militar, fiscalizar e adotar providências para cumprimento das medidas 
estabelecidas.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo até o dia 22 de junho de 2020, passível de 
prorrogação por interesse da saúde pública.

Ivinhema, MS, 05 de junho de 2020.
Eder Uilson França Lima

Prefeito Municipal
Telefones úteis

Disk Coronavírus 99678-7354
Denúncia 99987-0908
ESF Dr. Jorge Bairro Triguenã 99924-9184
ESF Guiray 3442-5440
ESF Itapoã 3442-5456
ESF Piravevê 3442-1125
ESF Palmeiras 3442-5458
ESF Vitória 3442-1122
UBS Postão Bairro Vitória 3442-5450
ESF Amandina 3440-1002
Posto Vila Cristina 3403-1006
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