
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

DECRETO N®. 069/2021 Jardim-MS, 06 de abril de 2021

"Dispõe sobre as restrições
complementores oo Decreto Estadual n.
15.644/2021, e dá outras providências".

A Prefeita Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no

uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o inciso VII do artigo

76 do Lei orgânica do município;

Considerando a situação de Emergência no Município de

Jardim em razão do GOVID-19, declarada através do Decreto n. 042/2021 ;

Considerando o declaração de estado de calamidade pública

em razão do grave crise decorrente do pondemio do GOVID - 19 (novo

coronovírus) n. 050/2021 do município de Jardim/MS.

Considerando o Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

que dispõe sobre os medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronovírus;

Considerando o Decreto n. 15.644, de 31 de março de 2021, do

Governo do Estado de Moto Grosso do Sul;

DECRETA:

Art. 1® - O município de Jardim/MS como formo de

enfrentamento o propagação do vírus da COVID-19, seguirá integralmente o

Decreto Estadual n. 15.644/ de 31 de março de 2021.
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Art. 2® - Fica vedado a circulação de pessoas e veículos nos

horários oboixo especificodos, conforme o clossificoçõo de risco do

município, por cores de bondeiros estobelecido no âmbito do Progromo de

Soúde e Seguronço do Economio- PROSSEGUIR:

I - Dos 20h òs 5h, nos municípios clossificodos com o bondeiro

no cor cinzo;

II - Dos 21 h òs 5h, nos municípios clossificodos com o bondeiro

no cor vermelho;

III - Dos 22h òs 5h, nos municípios clossificodos com o bondeiro

no cor loronjo;

Parágrafo Único: Os serviços de ofendimenfo por delivery de

olimenfoçõo e medicomenfos poderão ocorrer duronfe 24h.

Art. 3® - Prorrogo-se o suspensão dos oulos presenciois nos

unidodes escolores públicos e porficulores, bem como nos GIEPS - Centro

Infegrodo do Educoção Infonfil, por tempo indeferminodo. A corgo horário e

o cumprimento dos dios letivos serão otertodos de formo remoto, por meio

de conois digitois, oulos online e otividodes pedogógicos complementores

(regulomentodo por resolução próprio).

Art. 4® - Fico proibido o reunião de pessoos nos residêncios e

estobelecimentos tormois e intormois com sede neste município, com o

tinolidode de festos, comemoroções e controternizoções, com quontidode

superior ã 10 (dez) pessoos, desde que sejo do mesmo grupo tomilior
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§ r - Fica proibido aglomeração e reunião de pessoas nas

calçadas de suas residências ou comércios;

§  2® - Ficam proibidas as rodas de conversa com

aglomeração, ingestão de bebidas em geral, inclusive tereré, fumar narguilé,

assim como o utilização de caixas térmicas, coolers, isopores e similares, nos

espaços públicos, sob peno dos sonçães previstas no ort. 7 do presente

Decreto.

§ 3° - Fico proibido a utilização das calçadas e espaços

públicos poro estacionar veículos automotores com intuito de ouvir músicas

ou ingerir bebidas alcoólicas.

Art. 5° - Ficam suspensos o atendimento presencial ao público

e Alvarás de Localização e Funcionamento - ALFs, emitidos paro realização

de atividades com potencial de aglomeração de pessoas, dos

estabelecimentos abaixo listados:

I - Casos de sliows, espetáculos de qualquer natureza e

congêneres;

II - Boates, danceterias, salães de dança e congêneres;

III - Cosas de festas e eventos;

Parágrafo 1° - Fica autorizado o prática desportiva com a

quantidade máxima de 30 (trinta) pessoas ficando vedado competições

municipais e intermunicipais. Devendo ser respeitada as medidas de

biossegurança.

Art, 6° - Durante os Fiorários e os dias de realização das

atividades e de funcionamento dos serviços e empreendimento autorizados
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nos termos deste Decreto e do Decreto Estadual n. 15.644 de 31 de março

de 2021 deverão ser observados;

I - a limitação de atendimento ao público de no máximo 50%

(cinqüenta por cento) do suo capacidade instalada;

II - o distanciamento mínimo de l,5m entre os pessoas

presentes no local;

III - o protocolo de biosseguronço aplicável ao setor;

IV - As mesas deverão ser ocupados por no máximo 04

(quatros pessoas, com a suo disponibilidade respeitando a distância mínima

de um metro e meio entre elas, exceto, quando pertencerem ao mesmo

grupo familiar, devidamente identificados, ocasião em que deverá limitar-se

a 06 (seis) pessoas;

§ r - Todos os estabelecimentos comerciais no município

deverão permanecer com um funcionário no entrado do comércio

passando álcool nas mãos dos pessoas que irão adentrar ao

estabelecimento, bem como fazer o controle do número de pessoas e

higienização do local.

§ 2° - Os Mercados - com atendimento de até 03 (três) pessoas por

vez, por operador de caixa disponível no estabelecimento, que poderão circular

simultaneamente no interior do mesmo, desde que garantida a distância mínima de

um metro e meio entre elas;

§ 3® - Os Supermercados - atendimento de até 05 (cinco)

pessoas por vez, por operador de caixa disponível no estabelecimento, que

poderão circular simultaneamente no interior do mesmo, desde que

garantido a distância mínima de um metro e meio entre elas;
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§ 4° - Açougues, Peixarias, Hortifrutigranjeiros, quitandas e

centros de abastecimentos de alimentos - com atendimento de até 03 (três)

pessoas por vez, por operador de caixa disponível no estabelecimento, que

poderão circular simultaneamente no interior do mesmo, desde que

garantido a distância mínima de um metro e meio entre elos;

§ 5° - As Agências bancárias, Lotéricas, Correspondentes

Bancários e Correios, com atendimento de até 05 (cinco) pessoas por vez,

por operador de setor ou caixa disponível no estabelecimento, que poderão

circular simultaneamente no interior do mesmo, desde que garantido a

distancia mínima de um metro e meio entre elos;

§ 6® - As Concessionárias de serviços públicos (Sanesul e

Energisa) - com atendimento de até 03 (três) pessoas por operador

disponível no estabelecimento, que poderão circular simultaneamente no

interior do mesmo, desde que garantido a distância mínima de um metro e

meio entre elos;

§ 7® - As Academias de esportes de todas as modalidades

respeitando o distância mínima de um metro e meio entre as pessoas

presentes no local; devendo obrigatoriamente ser Inigienizado cada

aparelho após.

§ 8® - As Serventias Extrajudiciais (Cartórios), com atendimento

em balcão de no máximo 03 (três) pessoas simultaneamente no interior do
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estabelecimento, desde que garantido a distância mínima de um metro e

meio entre elas;

§ 9" - O ingresso aos estabelecimentos comerciais limitar-se-õo

a no máximo 1 (uma) pessoa por grupo familiar.

§ 10 - Fica autorizado o realização dos passeios turísticos no

município de Jardim/MS, devendo ser observado o disposto neste artigo.

Art. 7® - Os Funerais e velórios de pessoas não qualificados

como suspeitos/confirmados de COVID-19, poderão ocorrer respeitando o

distância mínima de um metro e meio entre os pessoas presentes no local,

com o permanência máxima de 03ti (três tioros) e com limite máximo de 15

(quinze) pessoas circulando no ambiente, devendo seguir as medidas de

biossegurança.

Art. 8® - No caso de óbitos de pessoas com diagnóstico

confirmado ou suspeito de COVID-19, os corpos deverão ser embolados em

sacos de óbito, colocados em urna lacrada, que não deverão serem

abertos em nentiumo Inipótese, e seguir diretamente para o sepultamento,

sem a realização de cerimônia de velório e sem público presente no

cemitério, podendo ser acompantiado por apenas um familiar ou

representante da família, conforme orientação emitida pelo PROSSEGUIR -

Programo de Saúde e Segurança na Economia.

Parágrafo Único: Quanto aos procedimentos fúnebres de

casos confirmados ou suspeitos de COVID-19, conforme previsto no caput

(ô
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deste artigo, este deverão seguir de acordo com a Nota Técnica n. 20 do

Ministério da Saúde, a qual será emitida pelo médico legista.

Art. 9® - As empresas que não cumprirem o determinado neste

decreto sofrerão os seguintes sanções, podendo ser cumulativas, tais como:

I - advertência;

II - multa e/ou cassação do Alvará de Localização e

Funcionamento - ALF;

III - apreensão do veículo

VI- condução coercitiva pelas autoridade competentes.

Parágrafo Único: A multa que trata este artigo poderá ser de

R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por item de

descumprimento previsto neste decreto.

Art. 10 - As pessoas físicas que descumprirem este Decreto

sofrerão as seguinfes sanções, podendo ser cumulativas, tais como:

I - advertência;

II - multa;

III - apreensão do veículo;

IV- condução coercitiva pelas autoridade competentes.

Parágrafo Único: A multo que trata este artigo poderá ser de

R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por

item de descumprimento previsto neste decreto.

Art. 11 - Qualquer pessoa poderá realizar denúncia ao

descumprimento dos normas previstas neste Decreto, bem como no Decreto
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Estadual n. 15.644/2021, sendo que estas denúncias poderão ser realizados

por meio do telefone 190 do Polícia Militar.

§ r - A fiscalização quanto cumprimento dos medidas

dispostas no Decreto Estadual ficará de competência dos Secretaria de

Segurança Pública e de Saúde do Estado.

§ 2° - Ficará como competência principal do Departamento

de Vigilância Sanitário do Município o fiscalização de festas e atividades que

causem aglomeração.

Art. 12 - A divulgação ou comportillnamento de notícias falsos

(fake News) sobre o coronovírus COVID-19, por meio eletrônico ou similar, é

considerada descumprimento de medidas de saúde poro fins de aplicação

de multo sem prejuízo do responsabilização civil e criminal

Parágrafo Único: A multo de que troto o capuf deste artigo é

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato divulgado ou comportillnado no mídia

digital.

Art. 13 - Recomenda-se às empresas concessionárias de

serviços de água, energia, telefone, internet e outros serviços essenciais que

não façam o suspensão ou corte pelo prazo de 60 (sessenta) dias podendo

ser prorrogado.

Art. 14 - Fico estabelecido o uso obrigatório de máscaras de

proteção facial, por todo população:

I  - Em espaços públicos, circulação em ruas, avenidas,

calçadas, praças, locais de práfica esportiva, áreas comuns de condomínios
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verticais e horizontais, e demois ombientes coletivos, sem prejuízo dos

recomendoções de isolomento sociol e doquelos expedidos pelos

outoridodes sonitórios;

II - Por motoristos e usuários de táxis e tronsporte individuol ou

comportilhodo de possogeiros;

III - Poro ocesso oos demois estobelecimentos comerciois que

tiverom os otividodes liberodos e contingenciodos;

IV - Poro o desempenho dos otividodes em reportições

públicos e privodos;

V - No reolizoçõo de otividodes físicos bem como,

cominhodos, corridos, otividodes ciclísticos;

VI - No reolizoção de eventos desportivos, será permitido o

porticipoçõo de oté 30 (trinto) pessoos devendo ser respeitodo o

distonciomento mínimo de 1,5 m, bem como os medidos de biosseguronço.

Art. 15 - As pessoos contominodos, que já receberem o

diognóstico do COVID-19, ou os que estão opresentondo sintomos, que

estejom em isolomento domicilior, coso venhom o descumprir o isolomento

ou quoisquer condutos constontes em termo de ciêncio, responderão

criminolmente pelos crimes previstos no ort. 267 e 268 do Cádigo Penol, e

serão penolizodos conforme ortigo 7°, pordgrofo único deste Decreto.

Art. 16 - O servidor público municipol com corgo comissionodo

que for flogrodo em festos, ogiomeroções ou quolquer oto em desocordo

com este Decreto ou com o Decreto Estoduol que dispõe sobre os medidos

restritivos poderão ser exonerodos.
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Parágrafo Único: O Servidor Público municipal efetivo ou

contratado que for flagrado em fesfos, aglomerações ou qualquer ato em

desacordo com este Decreto ou com o Decreto Estadual que dispõe sobre

as medidas restritivas poderá ser instaurado processo administrativo

competente.

Art. 17 - As medidas previstas neste Decreto entram em vigor

no dota de suo publicação, revogando-se os disposições em contrário.

DRA. CLEDIANE AJRÈ^MATZENBACHER
Prefeita de Jardim /MS
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