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PODER EXECUTIVO
DECRETOS

DECRETO Nº 105, DE 28 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre alterações no Decreto nº 042, de 31 de março
de 2020, e dá outras providências."
 
O Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
 
DECRETA:
 
Art. 1º. O Art. 6º do Decreto nº 042, de 31 de março de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art.  6º.  Fica  autorizado  o  funcionamento  do  Terminal
Rodoviário Municipal.
§ 1º. É expressamente proibido o embarque e desembarque
de passageiros em qualquer outro local no perímetro urbano
do Município de Maracaju que não seja o Terminal Rodoviário
Municipal.
§  2º.  Todas  as  pessoas  que  desembarcarem  no  Terminal
Rodoviário  Municipal,  oriundas  de  outros  municípios,  ficam
obrigadas  a  submeter-se  a  verificação  sanitária  a  ser
realizada pelos Fiscais Sanitários do Município de Maracaju
no momento de seu desembarque.

Art. 2º. O Art. 30 do Decreto nº 042, de 31 de março de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 30. Fica suspenso o funcionamento de todas as escolas,
Centros  Integrados  de  Educação  Infantil  e  creches
integrantes  da  Rede  Municipal  de  Ensino,  Centros  de
Convivência de Idosos, Centros de Referência de Assistência
Social e o Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo
Ação Jovem, do dia 19 de março de 2020 até o dia 30 de
junho de 2020, com possibilidade de prorrogação.

Art. 3º. Fica autorizada a realização de cursos e exames técnicos,
profissionalizantes  e  de  qualificação,  de  acordo  com  as  seguintes
condições  de  biossegurança:
I. é obrigatório o uso de máscara facial, cirúrgica ou artesanal, por
todas as pessoas presentes nos locais dos cursos, nos termos do
Decreto nº 056, de 11 de maio de 2020;
II. os cursos de que trata o presente artigo deverão ser organizados

em turmas de, no máximo, 10 (dez) pessoas, incluídos os instrutores,
respeitando-se o afastamento mínimo de 1,5m (um metro e meio)
entre todos os presentes;
III. deverá ser evitado contato físico entre as pessoas, ainda que seja
para fins didáticos;
IV.  deverão  ser  disponibilizadas  preparações  alcoólicas  a  70%
(setenta por cento) para higienização das mãos, nas entradas dos
locais de cursos;
V.  deverá  ser  intensificada  a  higienização  das  superfícies  dos
ambientes com álcool a 70% (setenta por cento) ou solução de água
sanitária a 1% (um por cento), ou outro desinfetante autorizado pelo
Ministério da Saúde;
VI.  os locais e objetos frequentemente tocados como maçanetas,
interruptores, janelas, telefones, instrumentos musicais, computador,
corrimões, controle remoto, e outros, deverão ser desinfetados com
álcool a 70% (setenta por cento);
VII.  fica  proibido  o  compartilhamento  de  equipamentos  e/ou
instrumentos;
VIII.  os  ambientes deverão ser  mantidos arejados por  ventilação
natural (portas e janelas abertas);
IX. deverão ser implementadas medidas para impedir a aglomeração
desordenada, inclusive no ambiente externo.
Parágrafo único. Ficam impedidos de frequentar os cursos de que
trata  o  presente  artigo,  as  pessoas  de  grupo  de  risco  para  o
COVID-19 (idosos, diabéticos, hipertensos e imunodeprimidos), além
de pessoas com febre e/ou sintomas de síndromes respiratórias.

Art.  4º.  Os  infratores  às  determinações  constantes  do  presente
Decreto ficam sujeitos às penas dos Arts. 267, 268 e 330 do Código
Penal Brasileiro.

Art. 5º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas
a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do
município.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Maracaju - MS, aos 28 dias do mês
de maio de 2020.
 
MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
PREFEITO MUNICIPAL
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   Telefones Úteis

APAE 3454-1398

Câmara Municipal 3454-1230

Cartório Eleitoral 3454-1720

Corpo de Bombeiros 193

Defensoria Pública 3454-3340

Delegacia de Polícia Civil 3454-1972

Delegacia de  Polícia Militar 192

Dep. Vigilância Sanitária 3454-5620

Fundação Municipal de Cultura 3454-2569

Gerência Municipal de Trânsito 3454-4620

Gerência Munic. de Transporte e Manutenção 3454-2408

PAC - Posto de Atendimento ao Contribuinte 3454-4546

Prevmmar 3454-3576

Procon 3454-5092

Secretaria Munic. de Administração 3454-1320

Secretaria Munic. de Assistência Social 3454-1363

Secretaria  Munic.  de  Desenv.  Econômico  e  Meio
Ambiente 3454-1731

Secretaria Munic. de Educação 3454-3046

Secretaria Munic. de Esportes 3454-7880

Secretaria Munic. de Governo 3454-1320

Secretaria Munic. de Obras e Urbanismo 3454-4040

Secretaria Munic. de Planejamento e Fazenda 3454-1320

Secretaria Munic. de Saúde 3454-1320
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