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SUPLEMENTO

DECRETO Nº 396, DE 13 DE MAIO DE 2021. 
“Institui novas medidas temporárias de prevenção ao contágio COVID-19, e dá outras providencias.” 
JULIANO BARROS DONATO , 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 que as medidas de restrição e prevenção sanitárias devem ser revistas periodicamente, podendo 
ser reduzidas ou ampliadas, utilizando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a evolução da 
pandemia da COVID-19 e conforme as orientações dos órgãos competentes das áreas de saúde, jurídica, educacional, 
assistencial, econômica e de segurança pública; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 15.644, de 31 de março de 2021, Institui medidas restritivas voltadas ao en-
frentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus no território do Estado de Mato Grosso do Sul ; 
CONSIDERANDO a Recomendação n.º 595/2021, encaminhado pelo Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segu-
rança da Economia (PROSSEGUIR), que divulga a situação epidemiológica dos municípios do Estado de Mato Grosso do 
Sul, tendo Ivinhema, em respeito à regra de transição das bandeiras recomendada pela OPAS/OMS, obteve pontuação 
equivalente à bandeira Vermelha, e foi classificado com a bandeira Vermelha; 
CONSIDERANDO a Lei Estadual n.º 5.653, de 03 de maio de 2021, que mesmo reconhecendo que a prática de ativi-
dade física e exercício físico como essenciais à população de Mato Grosso do Sul, autoriza o poder público a impor res-
trições ao direito de praticar atividade física e exercício físico em estabelecimentos prestadores de serviços destinados 
a esta finalidade e em espaços públicos nas situações excepcionais de emergência e calamidade pública; 
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que governadores e prefeitos podem 
estabelecer, em seus territórios, medidas restritivas no combate ao novo Coronavírus (ADI 6.341); 
DECRETA: 
Art. 1º Fica proibido pelo prazo de 10 (dez) dias a contar da data de publicação do presente Decreto Municipal, o fun-
cionamento dos seguintes serviços não essenciais de médio e alto risco. 
I. Feiras Livres de qualquer natureza, inclusive nas modalidades ambulantes, pontos nos logradouros públicos e 
congêneres; 
II. Academias, espaços de pilates e congêneres; 
III. Clubes sociais e de lazer de qualquer natureza; 
IV. Jogos eletrônicos, sinuca, boliche, baralho e similares; 
V. Eventos culturais, esportivos, de lazer, bem como, qualquer prática de esporte coletivo; 
VI. Festividades e/ou celebrações, como casamentos, festas de aniversário, batizados, santas ceias e afins; 
VII. Cursos e capacitações presenciais; 
VIII. Aulas presenciais de qualquer natureza. 
Art. 2º Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, e estabelecimentos comerciais, em todo ter-
ritório do município de Ivinhema, ficando autorizado o comércio de bebidas alcoólicas apenas na modalidade delivery, 
retirada no local e drive thru, desde que observado o horário do toque de recolher. 
Art. 3º Fica restrito a circulação e permanência em vias públicas, templos religiosos e comércio em geral das pessoas 
pertencentes aos seguintes grupos de risco: 
I. Acima de 60 anos de idade; 
II. Crianças menores de 06 anos de idade e; 
III. Gestantes. 
Art. 4º Fica estabelecido o toque de recolher, pelo prazo de 10 dias, de segunda a sexta-feira das 20h00min às 
05h00min do dia seguinte e aos sábados das 16h00min até as 05h00mim da segunda-feira, em todo o territó-
rio do Município de Ivinhema, sendo, portanto, determinado que cada cidadão permaneça em sua residência, primando 
pelo máximo cuidado e prevenção com a saúde de todos, em atendimento às regras estabelecidas pelos órgãos de 
saúde, ficando permitida a saída neste período, apenas para tratar de questões essenciais. 
Parágrafo único. Aos sábados das 16h00min até as 05h00mim da segunda-feira fica autorizado o funcionamento 
apenas dos seguintes serviços: Hospitais, Farmácias, laboratórios de análises clínicas, atividades sucroalcooleiras e 
funerárias. 
Art. 5º O descumprimento das medidas impostas neste decreto e demais regulamentos correlatos ao assunto, acarre-
tará a responsabilização civil e administrativa dos infratores com multa e interdição total ou parcial do estabelecimento, 
sem prejuízo de eventual registro ou autuação em flagrante por crime de desobediência – art. 330 do CP- ou por des-
cumprimento de medida sanitária do art. 268 do CP. 
Art. 6º Fica recepcionado no que couber o disposto no Decreto n.º 129, de 20 de janeiro de 2021. 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo-se efeitos a partir das 13:00min, suspen-
dendo qualquer disposição em contrário. 
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Ivinhema, MS, 13 de maio de 2021. 
Juliano Barros Donato 

Prefeito Municipal 
Telefones úteis 

Secretaria Municipal de Saúde 3442-2642  

Hospital Municipal de Ivinhema 3442-2745  

Disk Denúncia (Vigilância Sanitária)  99987-0908 

Ouvidoria  99678-7354 

Vigilância Epidemiológica  99924-7463 

Vigilância de Controle de Vetores  99667-5210 

ESF Dr. Jorge Bairro Triguenã  99924-9184 

ESF Guiray 3442-5440 99690-7788 

ESF Itapoã 3442-5456 99655-4846 

ESF Piravevê 3442-1125 99692-7371 

ESF Palmeiras 3442-5458 99918-0483 

ESF Vitória 3442-1122 99694-3950 

UBS Postão Bairro Vitória 3442-5450 99996-8797 

ESF Amandina 3440-1002 99657-0052 
Matéria enviada por Pâmela Ribeiro 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 105/2020 
Processo Administrativo nº: 31/2020 
Tomada de Preços n . 01/2020 
Contrato n°: 105/2020 
PARTES – Prefeitura Municipal de Ivinhema (MS) e a Empresa ADELVINA A. DO NASCIMENTO CONSTRUTORA EIRELI 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de Reforma do Terminal Rodoviário Intermu-
nicipal de Ivinhema-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 
2.1. O presente contrato terá um acréscimo no valor de R$ 452.704,53 referente ao reequilíbrio econômico-financeiro. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Inciso II, “d” da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 105/2020 , no que não contrariar o termo 
aditivo. 
DATA : 30 de abril de 2021. 
ASSINAM: Juliano Barros Donato- Prefeito Municipal, pela Contratante e Adelvina Aparecida do Nascimento pela Con-
tratada. 
Juliano Barros Donato 
Prefeito Municipal 


		2021-05-14T15:25:00-0400
	MM EDITORACAO & TECNOLOGIA LTDA:06308429000127




