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DECRETOS
REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL, PUBLICADO NO
DIOGRANDE n. 5.867- EDIÇÃO EXTRA, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
DECRETO n. 14.208, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre as medidas temporárias
complementares
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, e dá outras providências.
MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, capital do
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições conferidas nos incisos II e VI, do
art. 67 da Lei Orgânica do Município.
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 art. 196 da Constituição Federal;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto estabelece novas medidas temporárias de prevenção
ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância
internacional, decorrente do novo coronavírus, vetor da COVID-19.
Art. 2º De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse
da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus,
(COVID-19), fica determinado, a partir de 23 de março de 2020, pelo prazo de quinze
dias, a suspensão das seguintes atividades realizadas pelo consórcio C.G. Solurb:
I - capina, roçada e raspagem manual e mecanizada de passeios, guias, sarjetas
vias e logradouros públicos;
II - pintura de meio fio.
Parágrafo único. Ficam mantidas as demais atividades consideradas essenciais.
Art. 3º Ficam suspensas todas as atividades do setor da construção civil, pública
ou privada, que não sejam consideradas essenciais ao interesse coletivo, pelo prazo de
quinze dias a contar de 23 de março de 2020.
§ 1º Inclui-se dente as atividades de construção civil, consideradas essenciais
ao interesse coletivo, aquelas relacionadas à prestação de serviços públicos de
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abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, telefonia, internet e coleta
de lixo, abarcando aquelas prestadas por empresas contratadas pela Concessionária
prestadora dos respectivos serviços públicos do município de Campo Grande-MS.
§ 2º As atividades tratadas no § 1º deste artigo, inclusive aquelas prestadas
por empresas contratadas pela Concessionária prestadora dos respectivos serviços
públicos do município de Campo Grande, não estão suspensas, devendo ser executadas
normalmente.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos em ato
conjunto com o Gabinete do Prefeito, poderá expedir normas complementares,
relativamente à execução deste decreto, e decidir casos omissos.
Art. 5º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as
autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas
previstas no artigo 10 da Lei Federal n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do
crime previsto no artigo 268 do Código Penal.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 20 DE MARÇO DE 2020.
MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal
REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL, PUBLICADO NO
DIOGRANDE n. 5.867 - EDIÇÃO EXTRA, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
DECRETO n. 14.209, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre o comitê municipal de enfrentamento e prevenção à
covid-19, criado pelo Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020 em seu
art. 3º, e dá outras providências.
MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, capital do Estado do
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 67, da Lei
Orgânica do Município e
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, expedida
pelo Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019nCoV);
Considerando o Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020, que declara
situação de emergência no Município de Campo Grande e define medidas de prevenção
e enfrentamento à COVID-19
Considerando a necessidade de um trabalho conjunto, intersetorial, constituído
por diversas áreas com objetivo de constituir respostas coordenadas e articuladas para
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PÁGINA 2 - sábado, 21 de março de 2020
o enfrentamento da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) no município
de Campo Grande,
DECRETA:
Art. 1º O Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19, tem
por objetivo monitorar, estabelecer e divulgar ações de enfrentamento e prevenção à
transmissão do Coronavírus.
Art. 2º O Comitê será composto, além dos representantes nominados no art. 3º,
incisos I, II, III e IV, do Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020, pelos seguintes
membros titulares:
I - representante da Secretaria Municipal de Saúde;
II - representante da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais;
III - representante da Secretaria Municipal de Finanças;
IV - representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana;
V - representante da Procuradoria Geral do Município;
VI - representante da Diretoria Geral de Compras e Licitação /SEGES;
VII - representante da Câmara Municipal de Campo Grande;
VIII - representante do Procon/CG;
IX - representante do Procon/MS;
X - representante do Ministério Público Federal;
XI - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul;

DIOGRANDE n. 5.868
DECRETO n. 14.210, DE 21 DE MARÇO DE 2020.
Estabelece horário de funcionamento para os estabelecimentos
relacionados no artigo 2º, incisos III a VIII do Decreto n. 14.200,
de 19 de março de 2020, como medida temporária complementar
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, e dá outras providências.
MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, capital do Estado do
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 67, da Lei
Orgânica do Município e,
DECRETA:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais relacionados nos incisos III, IV, V, VI, VII
e VIII, do artigo 2º Decreto n. 14.200, de 19 de março de 2020, ficam autorizados a
funcionarem, no atendimento ao público presencial, até as 22:00 horas, no período de 21
de março a 5 de abril de 2020.
Art. 2º Após esse horário os estabelecimentos poderão funcionar através de
serviços de entrega em domicílio, inclusive via aplicativos e comércio eletrônico.
Art. 3º O descumprimento acarretará na imediata interdição do estabelecimento,
revogação do alvará de funcionamento, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 21 DE MARÇO DE 2020.
MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

XII - representante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul;

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

XIII - representante do Tribunal de Contas da União;
XIV - representante do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

XV - representante da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS);
XVI - representante da Defensoria Pública Estadual;
XVII - representante do Corpo de Bombeiros;
XVIII - representante das Forças Armadas.
§ 1º A coordenação do Comitê será exercida pelo Secretário Municipal de Saúde.
§ 2º O Comitê poderá convidar consultores técnicos e representantes de outras
instituições públicas ou privadas, quando julgar necessário.
§ 3º Os membros indicados como representantes de órgãos e entidades
mencionados no caput deste artigo devem possuir autonomia deliberativa, a fim de
garantir planejamentos executivos imediatos e de forma interinstitucional.
Art. 3º Para alcançar o objetivo de que trata o art. 2º deste Decreto, o Comitê
Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 deve:
I - propor diretrizes e tomadas de providências imediatas para o enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do combate ao novo CORONAVIRUS
(COVID-19) no município de Campo Grande;
II - acompanhar, sistematicamente, a situação pandemiológica da doença,
com vistas à proposição de estratégias de prevenção e controle à disseminação do
(COVID-19);
III - recomendar e implementar medidas de prevenção e controle complementares;
IV - mobilizar instituições públicas para apoiar a execução de ações de prevenção
e controle;
V - realizar articulação interinstitucional junto aos órgãos e entidades da
Administração direta e indireta do município de Campo Grande, à iniciativa privada e
aos demais setores que entender necessários, a fim de garantir ampla participação nas
ações de mobilização;
VI - participar das discussões para elaboração de campanhas publicitárias
relacionadas ao combate à disseminação da doença;
VII - acompanhar, orientar e apoiar a execução de ações de prevenção e controle
voltadas a evitar a infecção pelo coronavírus;
VIII - informar a sociedade, com o objetivo de sensibilizá-la sobre a importância
da atuação de cada cidadão nos cuidados preventivos necessários para evitar a infecção
pelo coronavírus; e
IX - criar mecanismos para o engajamento da sociedade civil no combate a
disseminação do (COVID-19).
Art. 4º A participação no Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao
COVID-19 é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

PORTARIA AMHASF N. 008, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
DISPÕE SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA AMHASF EM VIRTUDE
DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADVINDA PELA PANDEMIA DO COVID-19.
O Diretor-Presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários
- AMHASF, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
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 Federal de 1988;
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que
promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério
da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (covid-19);
Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério
da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020;
Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19), publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância
em Saúde, em fevereiro de 2020;
Considerando a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro
de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do COVID-19;
Considerando o disposto do Decreto Municipal nº 14.195, de 18 de março de
2020 que declarou situação de emergência no Município de Campo Grande;
Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço
conjunto na gestão e adoção de medidas necessárias e urgentes de prevenção, controle
e minimização de riscos, danos e agravos à saúde pública;
Considerando a necessidade de se estimular o isolamento social das famílias,
evidenciado em todas as recomendações médicas,
RESOLVE:

Art. 5º As reuniões no Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à
COVID-19 se darão mediante convocação da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU),
sempre que necessárias.

Art. 1º Suspender o atendimento ao público na sede da Agência Municipal de
Habitação e Assuntos Fundiários - AMHASF até o dia 6 de abril de 2020, prazo este que
poderá ser prorrogado caso haja necessidade.

Art. 6º A indicação dos membros que farão parte do Comitê Municipal de
Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 será de responsabilidade da instituição.

Art. 2º Manter de sobreaviso todos os servidores, efetivos e comissionados,
exceto os listados no art. 1º da Portaria nº 07, de 17 de março de 2020, podendo ser
convocados a qualquer hora do dia, paras ações que forem necessárias.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá o apoio administrativo
necessário ao funcionamento do Comitê.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 20 DE MARÇO DE 2020.
MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

Art. 3º Ficam mantidas as recomendações acerca do trabalho interno em sistema
de revezamento, bem como o regime excepcional de trabalho remoto “home office”.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande/MS 20 de março de 2020.
ENÉAS JOSÉ DE CARVALHO NETTO
Diretor-Presidente da AMHASF

