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DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2020                               DE 18 DE MARÇO DE 2020 

 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA 

PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO DA 

PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - 

COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato 

Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, 

da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS: 

Considerando a situação de emergência causada pela pandemia mundial do 

coronavírus (COVID-19) e as projeções de contaminação realizadas por especialistas para os 

próximos dias; 

Considerando o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual 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;  

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus;  

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 

que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN);  

Considerando as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional 

e internacional dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto 

Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 

Considerando que causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos 

é tipificação penal com pena de reclusão de dez a quinze anos, e se do fato resultar morte a 

pena é aplicada em dobro (artigo 267, caput §1º, do Código Penal); 

Considerando que infringir determinação do poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa é tipificação penal com pena de detenção de 

Prorrogado pelo Decreto 052/2020

https://taquarussu.ms.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/04/Decreto_052-2020.pdf
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um mês a um ano e multa (artigo 268 do Código Penal); 

Considerando as demais tipificais penais constantes no Capítulo III – dos crimes 

contra a saúde pública do Título VIII do Código Penal; 

Considerando que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, 

controle contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 

da doença no Município. 

DECRETA 

Art. 1° Ficam suspensos, de 19 de março a 06 de abril de 2020, todos os eventos 

públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais, devendo tais encontros serem 

remarcados oportunamente após oitiva da Secretaria Municipal de Saúde, podendo este prazo 

ser prorrogado a critério da Administração Pública Municipal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao disposto neste artigo, as práticas esportivas realizadas 

em quadras, campos de futebol e ginásio de esportes do município. 

Art. 2° Ficam vedadas as concessões de licenças, alvarás e/ou realização de eventos 

privados, com público, de 19 de março a 06 de abril de 2020. 

§ 1° Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já concedidas, 

para eventos programados para ocorrerem a partir da data a que se refere o caput deste artigo, 

envidando esforços para dar ciência aos particulares que requereram, valendo-se para tanto de 

todos os meios de comunicação possíveis. 

§ 2° Os eventos só poderão ser remarcados após a revogação do presente Decreto. 

§ 3° A vedação para realizar eventos com aglomeração de pessoas se estende para 

estabelecimentos privados, comerciais já licenciados, inclusive igrejas, bibliotecas e centros 

culturais, os quais ficam impedidos de fazê-los, nos termos do caput deste artigo, sob pena de 

cassação do alvará de licença e funcionamento. 

Art. 3º Ficam suspensas, por 15 (quinze) dias corridos, contados de 23 de março a 06 

de abril de 2020, as aulas na Rede Municipal de Ensino de Taquarussu, sendo que o período 

de 19 e 20 de março será de adaptação para a comunidade escolar. 

§ 1° A Secretaria Municipal de Educação poderá adotar a utilização de atividades de 
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regime domiciliar, a fim de evitar prejuízo na continuidade do ensino público municipal e no 

calendário escolar, bem como reorganizar a carga horária da Rede Municipal de Ensino de 

forma que não haja prejuízo educacional. 

§ 2° Fica suspenso o transporte de escolares ofertado pela Prefeitura Municipal, 

inclusive para acadêmicos que se deslocam para outros Municípios. 

§ 3º Para a Escola de Educação Especial, APAE Novos Horizontes, recomenda-se a 

suspensão das aulas na forma estabelecida neste Artigo. 

Art. 4º Ficam suspensas de 19 de março a 06 de abril de 2020, as atividades coletivas 

do Centro de Convivência de Idosos, Centro de Referência de Assistência Social, Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, podendo ser prorrogados conforme necessidade. 

§ 1º A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio de seu corpo técnico, deverá 

reorganizar as atividades sócio assistenciais suprimidas no caput deste artigo de forma a 

minimizar o impacto àqueles em situação de vulnerabilidade social. 

Art. 5º Os secretários Municipais deverão adotar, no âmbito de suas pastas, medidas 

preventivas especialmente voltadas aos funcionários públicos com idade superior a 60 

(sessenta) anos e/ou que sejam portadores de doenças crônicas que compõem o grupo de 

risco. 

Parágrafo único. Em caso de avanço do COVID-19 no âmbito do Município de 

Taquarussu, poderão os titulares das pastas autorizar que o trabalho dos servidores 

mencionados no caput deste artigo seja desenvolvido a partir de suas residências. 

Art. 6º Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do Município 

de Taquarussu, para deslocamentos no território nacional bem como ao exterior, até ulterior 

deliberação, com exceção aos profissionais da saúde pública municipal. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, tais deslocamentos poderão ser 

expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal, após justificativa formal da necessidade do 

deslocamento feita pelo Secretário da pasta interessada e entregue com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias úteis da data da viagem. 

Art. 7º Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com sintomas 

respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças 
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crônicas evitem circulação em ambientes com aglomeração de pessoas. 

Art. 8º As Feiras Livres do Pequeno Produtor Rural ficarão suspensas de 19 de março 

a 06 de abril de 2020, podendo este prazo ser prorrogado conforme necessidade. 

Art. 9º Todos os estabelecimentos públicos ou privados, os quais os usuários 

necessitem formar filas para serem atendidos, deverão manter em local visível a recomendação 

de distância mínima aproximada de 1 (um) metro entre pessoas, nos moldes da orientação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS, para evitar o contágio. 

Art. 10. Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, 

deverão adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19: 

I - disponibilizar local adequado para a higienização das mãos com água e sabão e/ou 

álcool gel 70% para uso dos clientes; 

II - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro entre elas; 

III - aumentar frequência de higienização de superfícies; 

IV - manter ventilados ambientes de uso dos clientes. 

Art. 11. Fica estabelecido das 07 às 11 horas (MS) o horário de atendimento ao público 

em todas as repartições municipais, com exceção dos serviços de Saúde e limpeza urbana. 

Art. 12. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. 

Art. 13. Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, editar atos orientativos suplementares. 

Art. 14. Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação. 

 

Taquarussu/MS, 18 de março de 2020. 

 

 

 

ROBERTO TAVARES ALMEIDA 

Prefeito Municipal 

 

 
Cumpra-se, Registre-se, Publique-se. 
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LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA 

Secretário de Administração Geral 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAQUARUSSU

DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO DA 

PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS:
Considerando a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (COVID-19) e as projeções 
de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias;
Considerando o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual 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; 
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 
Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); 
Considerando as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional dispostas no Regulamento Sanitário 
Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020;
Considerando que causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos é tipificação penal com pena de reclusão 
de dez a quinze anos, e se do fato resultar morte a pena é aplicada em dobro (artigo 267, caput §1º, do Código Penal);
Considerando que infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença 
contagiosa é tipificação penal com pena de detenção de um mês a um ano e multa (artigo 268 do Código Penal);
Considerando as demais tipificais penais constantes no Capítulo III – dos crimes contra a saúde pública do Título VIII 
do Código Penal;
Considerando que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município.
DECRETA
Art. 1° Ficam suspensos, de 19 de março a 06 de abril de 2020, todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou 
entidades municipais, devendo tais encontros serem remarcados oportunamente após oitiva da Secretaria Municipal de 
Saúde, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração Pública Municipal.
Parágrafo único. Aplica-se ao disposto neste artigo, as práticas esportivas realizadas em quadras, campos de futebol 
e ginásio de esportes do município.
Art. 2° Ficam vedadas as concessões de licenças, alvarás e/ou realização de eventos privados, com público, de 19 de 
março a 06 de abril de 2020.
§ 1° Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já concedidas, para eventos programados para 
ocorrerem a partir da data a que se refere o caput deste artigo, envidando esforços para dar ciência aos particulares 
que requereram, valendo-se para tanto de todos os meios de comunicação possíveis.
§ 2° Os eventos só poderão ser remarcados após a revogação do presente Decreto.
§ 3° A vedação para realizar eventos com aglomeração de pessoas se estende para estabelecimentos privados, comerciais 
já licenciados, inclusive igrejas, bibliotecas e centros culturais, os quais ficam impedidos de fazê-los, nos termos do 
caput deste artigo, sob pena de cassação do alvará de licença e funcionamento.
Art. 3º Ficam suspensas, por 15 (quinze) dias corridos, contados de 23 de março a 06 de abril de 2020, as aulas 
na Rede Municipal de Ensino de Taquarussu, sendo que o período de 19 e 20 de março será de adaptação para a 
comunidade escolar.
§ 1° A Secretaria Municipal de Educação poderá adotar a utilização de atividades de regime domiciliar, a fim de evitar 
prejuízo na continuidade do ensino público municipal e no calendário escolar, bem como reorganizar a carga horária da 
Rede Municipal de Ensino de forma que não haja prejuízo educacional.
§ 2° Fica suspenso o transporte de escolares ofertado pela Prefeitura Municipal, inclusive para acadêmicos que se 
deslocam para outros Municípios.
§ 3º Para a Escola de Educação Especial, APAE Novos Horizontes, recomenda-se a suspenção das aulas na forma 
estabelecida neste Artigo.
Art. 4º Ficam suspensas de 19 de março a 06 de abril de 2020, as atividades coletivas do Centro de Convivência de 
Idosos, Centro de Referência de Assistência Social, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, podendo ser 
prorrogados conforme necessidade.
§ 1º A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio de seu corpo técnico, deverá reorganizar as atividades sócio 
assistenciais suprimidas no caput deste artigo de forma a minimizar o impacto àqueles em situação de vulnerabilidade 
social.
Art. 5º Os secretários Municipais deverão adotar, no âmbito de suas pastas, medidas preventivas especialmente 
voltadas aos funcionários públicos com idade superior a 60 (sessenta) anos e/ou que sejam portadores de doenças 
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crônicas que compõem o grupo de risco.
Parágrafo único. Em caso de avanço do COVID-19 no âmbito do Município de Taquarussu, poderão os titulares das 
pastas autorizar que o trabalho dos servidores mencionados no caput deste artigo seja desenvolvido a partir de suas 
residências.
Art. 6º Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do Município de Taquarussu, para deslocamentos 
no território nacional bem como ao exterior, até ulterior deliberação, com exceção aos profissionais da saúde pública 
municipal.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, tais deslocamentos poderão ser expressamente autorizados pelo Prefeito 
Municipal, após justificativa formal da necessidade do deslocamento feita pelo Secretário da pasta interessada e entregue 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data da viagem.
Art. 7º Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio 
e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem circulação em ambientes com aglomeração de pessoas.
Art. 8º As Feiras Livres do Pequeno Produtor Rural ficarão suspensas de 19 de março a 06 de abril de 2020, podendo 
este prazo ser prorrogado conforme necessidade.
Art. 9º Todos os estabelecimentos públicos ou privados, os quais os usuários necessitem formar filas para serem 
atendidos, deverão manter em local visível a recomendação de distância mínima aproximada de 1 (um) metro entre 
pessoas, nos moldes da orientação da Organização Mundial da Saúde - OMS, para evitar o contágio.
Art. 10. Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão adotar medidas de prevenção 
para conter a disseminação da COVID-19:
I - disponibilizar local adequado para a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool gel 70% para uso dos 
clientes;
II - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro entre elas;
III - aumentar frequência de higienização de superfícies;
IV - manter ventilados ambientes de uso dos clientes.
Art. 11. Fica estabelecido das 07 às 11 horas (MS) o horário de atendimento ao público em todas as repartições 
municipais, com exceção dos serviços de Saúde e limpeza urbana.
Art. 12. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do município.
Art. 13. Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, editar atos orientativos suplementares.
Art. 14. Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação.
Taquarussu/MS, 18 de março de 2020.
ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal
Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.
LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário de Administração Geral

Matéria enviada por Luiz Fernando Pigari Baptista

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020

Despacho do Prefeito.

Processo Administrativo n°. 200/2020
1) Adoto a justificativa de Dispensa da Licitação, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de 
Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei 
Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2) ADJUDICO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de pintura para Pintura Externa do 
Prédio da Prefeitura e Praça Pública desse Município.
Fonte: 2.096 Conservação de Patrimônio – SEMAG; Elemento de Despesa 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo.
Favorecido: CALDEIRA E PEREIRA LTDA
CNPJ 02.021.202/0001-45
Valor total de R$ 15. 294,25 (quinze mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Taquarussu /MS, 18 de março de 2020
ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO


