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DECRETO Nº 086/GAB/2020. 

 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADICIONAIS, DE 

CARÁTER TEMPORÁRIO E, EMERGENCIAL DE 

PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS), E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

“O PREFEITO MUNICIPAL DE NIOAQUE/MS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O 

INCISO I, DO ART. 96 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL”, 

CONSIDERANDO a necessidade de medidas adicionais no enfrentamento da emergência de saúde em 

especial para evitar o avanço do Covid-19 (novo-CoronaVírus);  

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o 

comprometimento conta a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus);  

CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – covid19 compreende 

pessoas idosas, gestante e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras 

comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a 

partir do contágio; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do 

artigo 196 da Constituição; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica determinado, no período de 20 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020, no âmbito do 

Município de Nioaque/MS, as seguintes recomendações, vedações e determinações. 

 

Art. 2º - Ficam recomendados: 

I – Atendimento do número de clientes, conforme ocupação recomendada na CI. N. 

017/2020/PLAN/PMN, anexa a este Decreto, por vez em todo o comércio varejista, atacadista e 

prestadores de serviços, instituições bancárias, formalizados pelo devido CNPJ, independente de seu 

porte tributário; 
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II – Aos restaurantes, bares, lanchonetes e outros tipos de serviços de alimentação em geral, o 

atendimento com no máximo 30% (trinta por cento) da capacidade; higienização antes e depois da 

abertura, higienização dos talheres, disponibilização de álcool em gel e/ou outros materiais de 

higienização das mãos, com disponibilização de pia com água e sabão, e pela correta higienização 

com hipoclorito de sódio e afins dos alimentos, 1,5m (um metro e meio) de distância entre as mesas, 

todos os funcionários com Equipamento de Proteção individual - EPIs (luvas e máscara), para 

prevenção do Coronavirus; 

 

III – As clinicas de estética, salões de cabeleireiros, barbearias e afins, manter um espaçamento de 

1,5 m (um metro e meio) entre cada cliente, aumentar a freqüência de higienização e esterilização 

do ambiente e dos materiais a serem utilizados a cada atendimento, respeitando ainda, a 

disponibilização de álcool em gel, cabendo a higienização pessoal dos atendentes a cada 

atendimento. 

 

IV – Academias e escolas de artes marciais, semi-aberto, recomenda-se no máximo 08 (oito) clientes 

por ocupação/hora, com obrigatoriedade de disponibilização de álcool 70% e/ou, outra forma de 

higienização pessoal, tipo: local para lavar as mãos com água e sabão, disponível aos clientes, sendo 

que cada cliente deverá obrigatoriamente, levar individualmente papeis toalhas descartáveis, para 

limpeza dos aparelhos sempre que for utilizar, assim como a direção da empresa fica responsável por 

fiscalizar e manter a higienização dos aparelho e ambientes. 

 

V – os estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadores de serviços que possuírem em seu 

quadro de funcionários pessoas caracterizadas em qualquer modalidade do grupo de risco (conforme 

classificação da OMS), poderão os empregadores adotarem medidas de preservação da saúde, 

podendo remanejar os funcionários deste grupo de risco de realizar atendimento direto ao público, 

para garantir menor exposição e, em casos de suspeita com sintomas leves, deverão permanecer em 

casa, através de atestado médico. 

   

Art. 3º - Ficam vedados: 

I – Reuniões privadas alusivas a festas, festas de aniversário, casamento, bodas, entre outras; 

II – A emissão de licenças e alvarás de funcionamento e sanitários para realização de festas, shows, 

bailes, rodeios, show de prêmios e afins, com cunho pessoal, financeiro ou beneficente; 

III – Cultos Religiosos – com restrição de público na proporção máxima de 30% (trinta por cento) da 

capacidade física do prédio, de pessoas por culto, desde que garantida a distância mínima de 1,5 

(metro e meio) entre os participantes, com obrigatoriedade de disponibilização de álcool 70% e/ou, 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Gabinete do Prefeito 

 

 

Av. Gal. Klinger, 377 • Centro • Nioaque • Fone (67) 3236•1011 • Mato Grosso do Sul • CEP 79220-000 

   

 

 

outra forma de higienização pessoal, tipo: local para lavar as mãos com água e sabão, disponível aos 

fiéis”. 

IV – De forma presencial, realizar reuniões de associações, entidades, grupos, e afins dentro ou fora 

de suas sedes; 

V – Visitas a pacientes internados na Unidade mista de Saúde; 

VI – Entrada ou permanência das pessoas do grupo de risco caracterizadas nas idade entre 0 (zero) a 

12 (doze) anos, de 60 (sessenta) anos acima, grávidas em qualquer idade gestacional e portadores de 

doenças crônicas, em qualquer tipo de estabelecimento comercial no âmbito do Município de 

Nioaque/MS, com exceção apenas em instituições bancárias e/ou correspondentes bancários, e 

casas lotéricas. 

VII – Aglomerações do tipo: roda de tereré, roda para uso de narguilê, etc... em praças, calçadas, 

estádios, quadras ou qualquer outro ponto de encontro público; 

VIII – Realização de jogos amistosos e de campeonatos ou quaisquer outros tipos de competições 

esportivas de qualquer modalidade, em campo e quadras municipais; 

IX – Vendedores ambulantes de outros municípios de qualquer tipo de produto. 

 

Art. 4º Fica determinado que: 

I - Velórios e enterros para pacientes SEM suspeita de Covid 19: duração máxima de 02 (duas) horas 

limitado a 05 (cinco) pessoas por vez dentro da capela, e 10 (dez) pessoas por vez nas áreas comuns. 

O enterro deverá ser restrito aos familiares e amigos mais próximos afim de evitar aglomerações 

respeitando uma distancia de no mínimo 1,5 m (um metro e meio), entre cada pessoa. 

II - Velórios e enterros para pacientes CONFIRMADO/suspeito de Covid 19: seguir o protocolo de 

manejo de corpos no contexto do novo Coronavirus (COVID19) publicação do Ministério da Saúde a 

ser disponibilizado pela Vigilância Sanitária Municipal a todas as empresas funerárias. 

III – A fiscalização do cumprimento dessa determinação ficará a cargo da Vigilância Sanitária 

Municipal, sob auxílio das forças Policiais, caso necessário. 

IV – O uso de máscara facial não profissional (fabricadas preferencialmente em tecido ou (tnt) 

durante o deslocamento de pessoas pelos bens públicos do Município de Nioaque/MS e, para o 

atendimento em estabelecimentos com funcionamento autorizado, à partir de 11/05/2020. 

 

Art. 5º – Fica determinado o toque de recolher durante o período compreendido entre as 00 horas 

até as 05 horas do dia seguinte, exceto aos Órgãos de Segurança, os Chefes dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, vigias noturnos, profissionais na área da Saúde. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Gabinete do Prefeito 

 

 

Av. Gal. Klinger, 377 • Centro • Nioaque • Fone (67) 3236•1011 • Mato Grosso do Sul • CEP 79220-000 

   

 

 

Parágrafo Único: os segmentos de bares, boates, restaurantes, lanchonetes, trailers ambulantes de 

alimentação, pizzarias, sorveterias, espetarias e afins, poderão dar atendimento e permitir o 

consumo no local até as 23;59 horas. 

  

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Nioaque/MS, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

Valdir Couto de Souza Junior 

Prefeito Municipal 

 


