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DECRETO Nº 025/2021 DE 12 DE MARÇO DE 2021. 

 

“Dispõe sobre as medidas temporárias e 

complementares a serem adotadas, no Município 

de Deodápolis, para a prevenção do contágio da 

doença COVID-19 e enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus”. 

 

O Sr. Valdir Luiz Sartor, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 44, incisos V e VII, 

da Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como 

pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de 

forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de 

transmissão interna; 

CONSIDERANDO a declaração da OMS (Organização Mundial de Saúde) expedida no dia 11 

de março de 2.020, acerca da decretação do estado de emergência mundial, diante do alto nível 

de contaminação do Novo Coronavírus COVID-19 e diante das recomendações expedidas pelo 

Ministério da Saúde do Brasil; 

CONSIDERANDO que, não é só do Poder Público, mas sim, de cada cidadão, o dever de 

contribuir com meios para a contenção do contágio, por isso a necessidade de cumprir 

com as recomendações dos especialistas e dos órgãos de saúde pública. 
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DECRETA:       

Art. 1º. Fica estabelecido medidas excepcionais, complementares ao Decreto 117/2020 e 

temporárias a serem adotadas, no âmbito do Município de Deodápolis para a prevenção do 

contágio da doença COVID-19 e o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. 

Art. 2º. Fica suspensa a partir da publicação deste decreto a realização de eventos públicos ou 

privados, de qualquer natureza, com reuniões coletivas, shows, caravanas, competições e 

práticas esportivas, atividade de bilhar, concentração ou aglomeração, de número superior a 10 

(dez) pessoas, independentemente da apresentação de sintomas pelos participantes. 

Parágrafo único. Fica autorizada a realização das atividades religiosas, mediante o 

cumprimento dos termos da Portaria 019/2020. 

Art. 3º. Fica expressamente vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local de sua venda, 

sendo autorizado entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local. 

Art. 4º. Institui-se o TOQUE DE RECOLHER, das 20h até às 05h no Município de 

Deodápolis, salvo em caráter excepcional e aos trabalhadores do turno noturno e as atividades 

de entrega em domicílio (delivery). 

Art. 5º.  Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 

competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas, sujeitando os 

infratores na prática do crime previstos no art. 267 e 268 do Código Penal, além das 

penalidades constantes da legislação sanitária vigente. 

Art. 6º. A Fiscalização do fiel cumprimento deste Decreto, compreendendo os procedimentos 

administrativos, a aplicação das penalidades e demais providências que se fizerem necessárias, 

serão de competência da Vigilância Sanitária Municipal, no que couber, em conjunto com os 

Agentes de Saúde (Agente de Endemias/Agente Comunitário de Saúde) e pelos órgãos de 

segurança pública. 

Art. 7º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 

acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução de casos no 

Município. 

Art. 8º. Após a validade deste Decreto entra em vigor o Decreto Estadual nº 15.632, de 09 de 

março de 2021, logo, seu cumprimento é obrigatório.  
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Art. 9º. Fica determinado que sejam seguidas as recomendações da Secretaria Municipal de 

Saúde para as deliberações e decisões acerca dos procedimentos e medidas para prevenção do 

contágio da doença Covid-19. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até dia 13 de 

março de 2021, revogando as disposições contrárias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, em 12 de março de 2021.  

 

 

Valdir Luiz Sartor 

Prefeito Municipal 
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