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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 8445/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2020 

 
O Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, informa os interessados que a licitação acima mencionado foi prorrogada a 
abertura da entrega das propostas e documentos de habilitação para o dia 25 de Setembro de 2020, às 08:00 horas (horário de MS). 
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente edital, termo de referência e anexos. 
Legislação: Lei nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 6.780/2014 e nº 7.737/2017, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas alterações. 
Local de Realização do Pregão: Sala de licitações, sito à Rua Guia Lopes, 663 – Centro-Ponta Porã-MS. 
Edital: o edital estará disponível para download no site: 
www.pontapora.ms.gov.br >governo>licitacao-editais 
 
Ponta Porã-MS,  11 de Setembro de 2020. 
 

Neyde Apª C. Tavares 
Pregoeira 

 
AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) DE OBRAS 

 
Brasil 
 
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira na Cidade de Ponta Porã/MS – FRONTEIRA DO FUTURO PONTA PORÃ/MS 
 
Obras de Requalificação de Vias no Perímetro Urbano do Município de Ponta Porã/MS. 
 
Empréstimo Nº BRA-23/2019 
 
Edital de Licitação Pública Internacional – LPI Nº 001/2020 
 
O Município de Ponta Porã/MS recebeu um empréstimo do Banco de Desenvolvimento – FONPLATA para cobrir o custo do Programa de 
Desenvolvimento da Faixa de Fronteira na Cidade de Ponta Porã/MS – FRONTEIRA DO FUTURO PONTA PORÃ/MS, e pretende aplicar parte dos 
recursos desse empréstimo para pagamentos de acordo com o contrato N° BRA-23/2019. A Unidade de Execução do Programa – UEP convidará 
a apresentação de propostas seladas de concorrentes elegíveis para Obras de Requalificação de Vias no Perímetro Urbano do Município de 
Ponta Porã/MS, que compreendem serviços de drenagem, pavimentação, calçadas, sinalização horizontal e vertical. O prazo de execução das 
obras é de 12 (doze) à 18 (dezoito) meses. 
 
A licitação será realizada mediante os procedimentos de licitação pública internacional especificados na Política para Aquisição de Bens, Obras e 
Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA, e está aberta aos concorrentes de todos os países membros, conforme definido nas 
diretrizes. 
 
Os concorrentes elegíveis de países membros interessados podem obter informação adicional e inspecionar os documentos de licitação no 
endereço eletrônico: https://pontapora.ms.gov.br/v2/fonplata-editais e na Unidade de Execução do Programa – UEP no endereço situado à 
Rua Guia Lopes 663, Centro, Município de Ponta Porã/MS a partir das 8h00min às 11h00min e das 14h30min às 17h00min (horário local).  
 

Poder Executivo 

Aviso 
 
 
 
 
 
 

http://www.pontapora.ms.gov.br/
https://pontapora.ms.gov.br/v2/fonplata-editais
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As propostas devem ser entregues no endereço situado à Rua Guia Lopes 663, Centro, Município de Ponta Porã/MS até o dia 20 de Outubro de 
2020, às 10h00min (horário de Brasília). Todas as propostas devem ser acompanhadas de uma garantia de proposta de 5% (cinco por cento) do 
valor estimado da obra, ou seja, no valor de R$ 434.479,96 (quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e 
seis centavos), para o Lote 01; R$ 577.569,65 (quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 
para o Lote 02; R$ 662.776,53 (seiscentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), para o Lote 03; R$ 
277.375,62 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), para o Lote 04; R$ 604.438,91 (seiscentos 
e quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), para o Lote 05; ou um valor equivalente em uma moeda livremente 
conversível.  
 
As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas na presença de representantes dos concorrentes e de qualquer pessoa que 
decidir comparecer no mesmo local de entrega das mesmas no dia 20 de Outubro de 2020 às 10h20min (horário de Brasília). 
 
Unidade de Execução do Programa - UEP 
Mirna Estela Arce Torres – Presidente da Comissão Especial de Licitações  
Rua Guia Lopes 663, Centro, Ponta Porã/MS 
E-mail: uep@pontapora.ms.gov.br 
 
 
Ponta Porã/MS, 08 de Setembro de 2020. 
 

Mirna Estela Arce Torres 
Presidente da Comissão Especial de Licitações 

Programa Fronteira do Futuro 
FONPLATA 

 
RONNY RYAN S. PAVAO LAVA CAR EIRELI torna público que requereu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente a alteração do nome empresarial e mudança de titularidade da Licença de Instalação e Operação LIO Nº 051/2020 de O. DA SILVA 
R P LAVA CAR para RONNY RYAN S. PAVAO LAVA CAR EIRELI, localizada na Avenida Brasil, nº 4531, Centro, Município de Ponta Porã, valida 
até 16/07/2024. 
 
CARBONERA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI torna público que requereu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente de Ponta Porã Licença de Operação para as atividades de loteamento urbano, condomínio, conjuntos habitacionais em área 
até 25 ha (código da atividade 1.29) e sistema de drenagem urbana – lançamento ou disposição final das águas coletadas/drenadas (código 
da atividade 1.21), localizado no prolongamento da Rua Belmiro de Albuquerque, s/n, “Granja São Miguel”, Município de Ponta Porã/MS. 
Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.  
 

MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ 
A V I S O DE RESULTADO DO PREGÃO  Nº 26/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2020 
PROCESSO Nº 6.503/2020 

 
O Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público aos interessados que a licitação, Modalidade 
de Pregão nº 26/2020, objetivando registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição 
de materiais de pintura para atender às necessidades do Setor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo e do Setor de Manutenção das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Segurança 
Pública, sagrou - se vencedora do certame licitatório as empresas: BRASPAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP e L.C.P. 
ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI, conforme ata de adjudicação 
 
Ponta Porã-MS,  11 de Setembro de 2020. 

 
Helena Brites Insaurraldes 

Pregoeira 
 

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 135, de 02 de Setembro de 2020. 

  
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Porã – Estado de Mato Grosso do Sul, com base nas atribuições conferidas na Lei nº 
4.126/2015, em Reunião Extraordinária nº 77 ocorrida no dia 02 de Setembro 2020 resolve: 
 
Art. 1º - Deliberar favoravelmente à aprovação da Ação Homeopática na Epidemia de COVID-19 no Município de Ponta Porã.  
 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
PONTA PORÃ - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, 02 de Setembro de 2020. 

 
 
 
 

Resolução 
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Presidente Interina do CMS/PP/MS 

 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 
QUARTO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ E 
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019. 
Representantes das Partes: Helio Peluffo Filho e Idalgo Antoniolli. 
Objeto do Aditamento: Por meio do presente termo aditivo, as partes ajustam a cláusula décima segunda da Ata de Registro de Preços n° 
031/2019, referente aos valores originários registrados, em virtude da repactuação/recomposição dos valores decorrentes da variação do 
preço de custo, atendendo aos valores praticados no mercado atual. Com efeito, os valores atuais para a aquisição dos medicamentos abaixo 
elencados, conforme especificações constantes na CI nº 1.183/2020 e no Parecer PGM nº 1.668/2020, passam a ser os seguintes:  
 

Item Medicamentos Preço Registrado Preço Reajustado 

030 Azitromicina susp. 600 mg, 15 ml R$ 6,18 R$ 7,44 

080 Clorpromazina 100 mg, comprimido R$ 0,289 R$ 0,387 

098 Dipirona 500 mg, comprimido R$ 0,079 R$ 0,09 

168 Losartana Potássica 50 mg, comprimido R$ 0,06 R$ 0,079 

173 Metformina 850 mg, comprimido R$ 0,066 R$ 0,071 

189 Neomicina + bacitracina pomada 10g R$ 1,59 R$ 2,16 

204 Paracetamol 500mg, comprimido R$ 0,041 R$ 0,05 

220 Salbutamol spray, 100 mcg, aerossol, 200 
doses 

R$ 6,69 R$ 8,77 

 
Dotações Orçamentárias: 
 

Órgão/UO Função Programática Projeto Natureza da 
Despesa 

Fonte de Recurso Ficha 

10.01 10.301.003 2039 339032 102000 411 

10.01 10.301.003 2039 339032 131014 413 

10.01 10.301.003 2039 339032 114014 412 

10.01 10.301.003 2034 339030 114008 659 

10.01 10.301.003 2185 339030 114008 442 

10.01 10.301.003 2245 339030 181000 880 

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer PGM nº 1.668/2020. 
Data da Assinatura: 25.08.2020. 
 

Helio Peluffo Filho 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 Republicado por incorreção para o fim de retificar as redações dos artigos 6º e 23. 
 

DECRETO Nº. 8.593, 09 DE SETEMBRO DE 2020. 
 
Dispõe sobre a consolidação das medidas de segurança, prevenção e controle do COVID-19 no Município de Ponta Porã e dá outras 
providências.  
 
Helio Peluffo Filho, Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais; 
Considerando que a Portaria do Ministério da Saúde n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção Humana pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);  
Considerando que a Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional; 
Considerando o estado de calamidade pública decretado pelo Governo Federal em decorrência da pandemia do COVID-19; 
Considerando o Decreto n. 8.540, de 05 de junho de 2020, que declara estado de calamidade pública em razão da grave crise decorrente da 
pandemia do COVID-19 (coronavirus), e suas repercussões nas finanças públicas no município de PONTA PORÃ- MS, para fins do artigo 65 da 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e dá outras providências; 
Considerando o Decreto n. 15396, de 19 de março de 2020, que declara, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, situação de emergência 
em razão da pandemia por Doenças Infecciosas Virais - COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0) amplia as medidas de prevenção a serem adotadas no 
território sul-mato-grossense, e dá outras providências; 
Considerando o Protocolo de Saúde para o Município de Ponta Porã, expedido em 13 de maio de 2020 pela Secretária Municipal de Saúde, 
Considerando que a situação ainda demanda o emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Ponta Porã, 

Extrato 
 
 
 
 
 
 

Decreto 
 
 
 
 
 
 



Diário Oficial de Edição 3502,Ponta Porã-MS 11.09.2020 

 
 4 

 
DECRETA: 
Capítulo I 
Do uso obrigatório de máscara de proteção facial 
 
Art. 1º. Fica determinada a utilização de máscaras de proteção facial para os cidadãos do Município de Ponta Porã que estiverem fora de 
seus domicílios, enquanto perdurar o período de emergência da Covid-19. 
§1º. As máscaras de proteção deverão ser de uso pessoal e não deverão ser compartilhadas. 
§2º. Nenhum cidadão poderá adentrar nas dependências de qualquer prédio público ou privado, caso não esteja fazendo o uso correto de 
máscara de proteção fácil.  
§3º. Fica proibido o atendimento em qualquer estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, de pessoas que não estejam usando a 
máscara de proteção facial, sendo responsabilidade do próprio estabelecimento a adoção de providências para cumprimento deste Decreto.  
§4º. A obrigação do uso de máscaras estabelecido no caput deste artigo contempla as diversas modalidades de transportes, atividades 
laborais, comércio em geral, serviços e demais atividades realizadas em ambiente fechado. 
 
Art. 2º. As máscaras de proteção facial poderão ser descartáveis ou confeccionadas de forma caseira, utilizando-se tecidos e as 
recomendações constantes da Nota Informativa n. 03/2020, do Ministério da Saúde. 
Parágrafo único.  É fundamental que as máscaras sejam feitas nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz, e que estejam bem 
ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. 
 
Art. 3º. O uso de máscaras de proteção facial não exime os cidadãos de tomar todos os outros cuidados indispensáveis à prevenção da 
COVID19, em especial, a constante higienização das mãos com água e sabão, uso de álcool em gel 70% e limpeza constante das áreas de 
contato (maçanetas, corrimãos, controles remotos, telefones fixos e móveis, mesas, balcões, etc). 
 
Art. 4º. Os órgãos de fiscalização Sanitária do Município de Ponta Porã ficam autorizados a adotarem todas as providências necessárias ao 
fiel cumprimento deste Decreto, devendo, primeiramente, promover a orientação e recomendação sobre indispensabilidade do uso das 
máscaras. 
 
Capítulo II 
Dos eventos e reuniões em geral 
 
Art. 5º. Ficam suspensos, todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais, devendo tais encontros serem 
remarcados oportunamente após a oitiva da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Art. 6º. Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para realização de eventos privados, com público superior a 100 (cem) pessoas. 
§1º. Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já concedidas, para eventos programados. 
§2º. Os eventos só poderão ser remarcados após a oitiva da Secretaria Municipal de Saúde. 
§3º. Nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento, devem ocorrer com portões fechados, sem a participação do 
público, respeitado o quantitativo de pessoas previsto no caput deste artigo. 
§4º. Fica vedada a realização de festas comemorativas e recreativas em locais públicos e privados no território do Município de Ponta Porã.   
  
Art. 7º. Ficam suspensas, todas as atividades dos Centros de Convivência de Idosos e Centros de Referência de Assistência Social.  
§1º. As atividades dos Centros de Convivência de Idosos e dos Centros de Referência de Assistência Social, só poderão ser remarcadas após a 
oitiva da Secretaria Municipal de Saúde. 
§2º. A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio de seu corpo técnico, deverá reorganizar as atividades sócio-assistenciais de 
forma a minimizar o impacto àqueles em situação de vulnerabilidade social. 
 
Art. 8º.  As reuniões que envolvam população de alto risco para doenças severas pelo COVID-19, como idosos e pacientes com doenças 
crônicas, devem ser canceladas. 
Parágrafo único. As instituições de longa permanência para idosos e congêneres devem limitar, na medida do possível, as visitas externas, 
além de adotar os protocolos de higiene dos profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios. 
 
Art. 9º. Nas reuniões e encontros previstos no caput do artigo 6º e no §4º deste Decreto, deverão ser observadas as obrigatoriedades 
referentes ao uso de máscaras, o distanciamento social, os cuidados com a higienização pessoal, bem como a constante higienização das 
mãos com água e sabão, uso de álcool em gel 70% e limpeza constante de áreas de contato (maçanetas, corrimãos, controles remotos, 
telefones fixos e móveis, mesas, balcões, etc). 
 
Capítulo III 
Dos estabelecimentos de ensino e similares 
 
Art. 10. Ficam suspensas as aulas da rede municipal de ensino.   
 
Art. 11. Ficam permitidas as aulas presenciais em escolas de idiomas, escolas de informática, centros de formação de condutores e 
estabelecimentos similares, desde que estritamente respeitadas as disposições do presente Decreto, assim como as condicionantes 
constantes do protocolo para funcionamento, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, e demais medidas de controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, impostas pelo poder público, observando-se, sobretudo, as seguintes limitações: 
I - é vedado o ingresso no recinto de pessoas com sintomas compatíveis com o Covid-19, tais como tosse, febre, coriza e falta de ar; 
II - o acesso de pessoas deve ser reduzido, restringindo-se o atendimento a 40% (quarenta por cento) da capacidade de lotação do 
estabelecimento, computando-se neste percentual os funcionários e colaboradores do empreendimento, desde que observada a distância 
mínima de 2,0 (dois) metros entre todas as pessoas presentes no recinto; 
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III - o empreendimento deverá manter, durante todo o expediente, um funcionário na entrada do estabelecimento, para orientar aos que 
ingressam acerca da necessária assepsia e higiene das mãos, disponibilizando álcool 70% para sua utilização; 
IV - fica vedada a permanência de pais e responsáveis no recinto durante o período de aulas; 
V - fica vedado o ingresso de crianças até 12 (doze) anos e de idosos com mais de 60 (sessenta) anos nos recintos mencionados no caput 
deste artigo. 
VI - evitar o compartilhamento de utensílios e materiais: 
VII - manter ventilados ambientes de uso coletivo; 
VIII – evitar o uso de bebedouros de pressão; 
IX - caso o estabelecimento possua implantado em sua rotina a utilização de utensílios permanentes (canecas, copos, etc.), estes deverão ser 
de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizados rigorosamente; 
X - higienizar frequentemente as áreas de contato (maçanetas, corrimãos, controles remotos, telefones fixos e móveis, mesas, balcões, etc). 
  
Art. 12. Os estabelecimentos mencionados no artigo 11 deste Decreto ficam autorizados a atender ao público de segunda a sábado, das 
07h00 às 18h00. 
 
Art. 13. As instituições de ensino privado localizadas no Município de Ponta Porã, que optarem pelo retorno às atividades educacionais 
presenciais, deverão, previamente, encaminhar um protocolo de biossegurança à Secretaria Municipal de Saúde, para análise e aprovação.  
Parágrafo único. A aprovação do protocolo de biossegurança a que se refere o caput não exime a instituição de ensino privado da estrita 
observância do protocolo de funcionamento elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de aplicação das penas previstas no 
presente Decreto e demais diplomas legais aplicáveis à espécie.  
 
Capítulo IV 
Das atividades esportivas 
 
Art. 14. Fica permitida a prática de esportes coletivos realizados em quadras, poliesportivas, campos, clubes desportivos e clubes recreativos, 
sem a participação de público e, desde que, estritamente respeitadas as disposições do presente Decreto, assim como as condicionantes 
constantes do protocolo para funcionamento, elaboradas pela Secretaria Municipal de Saúde, e demais medidas de controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, impostas pelo poder público. 
 
Art. 15. Os organizadores e participantes das atividades esportivas elencadas no artigo anterior,  deverão observar as seguintes medidas de 
proteção: 
I - monitoramento da temperatura dos atletas com termômetro infravermelho digital de medição de temperatura sem contato; 
II – fica proibida a presença de plateia nas arquibancadas e entornos dos locais destinados as atividades desportivas; 
  III - fica proibida a entrada de pessoas que estejam apresentando sintomas como: coriza, tosse, febre ou mal-estar;  
IV – fica proibido o compartilhamento de instrumentos, materiais e objetos entre os participantes nos locais;  
V – fica proibido o uso de bebedouros com água de pressão, de modo que cada atleta seja responsável por trazer a sua garrafa d’água, sendo 
esta de uso pessoal e intransferível;  
VI – fica proibida a troca de roupas e banho no local. 
§1º. O número de participantes dos jogos deverá ser definido de acordo com as especificidades de cada modalidade e local.  
§2º. Os locais fechados disponíveis para a prática de esportes deverão fornecer álcool gel 70% para todos os funcionários e usuários e 
higienizar os sanitários após a utilização de cada equipe dispondo de sabonete líquido, papel toalha e lixeira com acionamento por pedal. 
§3º. As áreas de convivência social de clubes desportivos e recreativos, tais como sala de recreação, brinquedoteca, playground e afins 
deverão permanecer fechadas. 
§4º. Os clubes desportivos, recreativos e os organizadores de atividades desportivas, deverão adotar medidas de educação sanitária, através 
de folder e cartazes que induzam as boas práticas de combate da pandemia da covid-19; e acatar as determinações sanitárias demandadas 
pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 16. Fica permitido o funcionamento de academias, centros de ginástica, estúdios de pilates, estúdios de yoga, estabelecimentos de 
condicionamento físico e similares, desde que estritamente respeitadas as disposições do presente Decreto, assim como as condicionantes 
constantes do protocolo para funcionamento, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, e demais medidas de controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, impostas pelo poder público, observando-se, sobretudo, as seguintes limitações: 
a) o horário de funcionamento deverá observar os seguintes limites: de segunda a sábado, das 06h00 às 20h00; 
b) o acesso de alunos deve ser reduzido, restringindo-se o atendimento a 40% (quarenta por cento) da capacidade da área treinável do 
recinto, ou, alternativamente, respeitando-se um espaço mínimo de 25m

2
 (vinte e cinco metros quadrados) para cada aluno; 

c) fica vedado o ingresso de crianças e idosos nos recintos mencionados no caput deste artigo.  
 
Art. 17. Fica permitido o funcionamento de clubes recreativos e desportivos, desde que estritamente respeitadas às disposições do presente 
Decreto, assim como as condicionantes constantes do protocolo para funcionamento, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, e 
demais medidas de controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, impostas pelo poder público, observando-se, sobretudo, 
as seguintes limitações: 
I – ficam vedadas as aglomerações de qualquer tipo, tais como festas, churrascos, assembleias, reuniões e similares; 
II – as lanchonetes localizadas no interior dos clubes devem observar todas as limitações impostas aos demais estabelecimentos comerciais. 
 
Art. 18. Os clubes recreativos e desportivos seguirão as determinações fixadas para o funcionamento do comércio em geral, devendo 
observar estritamente as limitações de horário definidas para o toque de recolher. 
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Capítulo V 
Do funcionamento do comércio em geral 
 
Art. 19. Fica permitido o funcionamento do comércio em geral, tais como lojas, centros comerciais, salões de beleza, barbearias, centro de 
estéticas, galerias e estabelecimentos congêneres, desde que estritamente observadas as disposições do presente Decreto, assim como as 
medidas de controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, impostas pelo poder público, devendo ser adotadas as 
seguintes medidas: 
I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes; 
II - observar o distanciamento mínimo entre as pessoas presentes no estabelecimento; 
III – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção facial pelos consumidores, funcionários, colaboradores e prestadores de serviços; 
IV – garantir o distanciamento físico em filas de espera; 
V - aumentar frequência de higienização de superfícies e áreas de contato em comum; 
VI - manter ventilados ambientes de uso dos clientes. 
 
Art. 20. Os salões de beleza, centros de estética, esmaltarias, barbearias, “spas” e estabelecimentos congêneres, poderão atender somente 
mediante agendamento prévio, com restrição de público no seu interior, evitando filas de espera e aglomerações.  
 
Art. 21 Os escritórios de profissionais liberais e outros que não desempenhem atividades relacionadas à saúde, poderão atender aos seus 
clientes somente mediante agendamento prévio, com restrição de público, priorizando práticas de teletrabalho. 
 
Art. 22. Os cartórios extrajudiciais deverão priorizar práticas de teletrabalho, ficando o seu funcionamento condicionado à estrita 
observância das disposições do presente decreto. 
 
Art. 23. Os estabelecimentos mencionados neste capítulo ficam autorizados a atender o público de segunda a sábado, das 07h00 às 18h00, 
com exceção dos salões de beleza, barbearias, centro de estéticas, “spas” e similares, que funcionarão, das 07h00 às 20h00. 
 
Capítulo VI 
Do funcionamento de mercados, minimercados, mercearias, bares, restaurantes, padarias, cafés, lanchonetes, conveniências e 
estabelecimentos congêneres. 
 
Art. 24. Os serviços de alimentação, tais como mercados, minimercados, mercearias, bares, restaurantes, padarias, cafés, lanchonetes, 
conveniências e similares, deverão adotar as seguintes medidas de prevenção, para conter a disseminação da COVID-19: 
I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes; 
II - dispor de anteparo salivar e higienização das mãos dos consumidores, ou ainda, proceder à entrega de luvas descartáveis para uso do 
equipamento do bufê; 
III - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um 2,0 metros; 
IV – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção facial pelos consumidores, funcionários, colaboradores e prestadores de serviços; 
V – garantir o distanciamento físico em filas de espera; 
VI - aumentar frequência de higienização de superfícies e áreas de contato em comum; 
VII - manter ventilados ambientes de uso dos clientes; 
VIII – manter fechadas as salas de recreação, brinquedotecas e afins. 
 
Art. 25. Fica determinado como forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio 
e no combate a propagação do coronavirus, as seguintes medidas:  
§1º. O funcionamento de mercados, restaurantes, padarias, cafés, lanchonetes, conveniências e estabelecimentos congêneres, poderá se dar 
por meio de entregas em domicílio ou de retirada de alimentos e produtos no local, sendo permitido, ainda, o consumo no próprio 
estabelecimento, desde que mantido um espaçamento mínimo de 2,0 metros de distância entre as mesas. 
§2º. Às conveniências, bares, lanchonetes e similares, inclusive aquelas que estejam localizadas nos postos de combustíveis, fica facultada a 
disponibilização de mesas e cadeiras aos seus clientes para consumo de produtos e bebidas no próprio estabelecimento, desde que mantido 
um espaçamento mínimo de 2,0 metros de distância entre as mesas. 
 
Art. 26. Fica permitido o funcionamento restaurantes, bares, conveniências, choperias e estabelecimentos similares, desde que estritamente 
respeitadas as disposições do presente Decreto, assim como as condicionantes constantes do protocolo para funcionamento, elaborado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, e demais medidas de controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, impostas pelo poder 
público, observando-se, sobretudo, as seguintes limitações: 
a) o horário de funcionamento deverá observar os seguintes limites: de domingo a sábado, das 16h00 às 00h00; 
b) ficam expressamente vedados a venda e o consumo de arguile, narguilé, cigarros eletrônicos e equipamentos similares; 
c) os clientes deverão permanecer sentados, ficando terminantemente vedado o ingresso de clientes para atendimento em pé ou no balcão; 
d) fica vedada a realização de shows, música ao vivo e espetáculos artísticos. 
 
Art. 27. Os estabelecimentos mencionados neste capítulo, assim como os estabelecimentos congêneres, deverão atuar com responsabilidade 
social, restringindo o atendimento a 30% (trinta por cento) da sua capacidade de lotação, desde que observada a distância mínima de 2,0 
metros entre todas as pessoas presentes no recinto e, entre as mesas, quando for o caso. 
 
Art. 28. Os estabelecimentos como mercados, minimercados, mercearias, padarias, farmácias e afins, deverão promover o controle de 
acesso a uma pessoa por família, de preferência fora do grupo de risco, devendo em todos os casos serem rigorosamente observados e 
cumpridos os protocolos de saúde determinados pelos órgãos oficiais.  
 
Art. 29. Os estabelecimentos mencionados neste capítulo deverão observar os horários definidos para o toque de recolher no art. 3º do 
Decreto n. 8461/2020, ficando autorizados a realizar atendimentos ao público também aos domingos.   
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Capítulo VII 
Do uso e ocupação das calçadas por bares, restaurantes e similares.  
 
Art. 30. O uso e ocupação das calçadas e vias públicas por bares, restaurantes, choperias, lanchonetes e similares durante a pandemia de 
COVID-19, ocorrerá na forma disposta neste Decreto.  
 
Art. 31. Os bares, restaurantes, choperias, lanchonetes e similares estabelecimentos poderão utilizar a área da calçada para colocação de 
mesas e cadeiras, desde que seja resguardada uma faixa livre mínima destinada ao passeio.  
 §1º. Para fins de dimensionamento da faixa livre, o estabelecimento deverá considerar as disposições previstas no artigo 301, da Lei 
Complementar n. 71/2010, que dispões sobre o Código Urbanístico Municipal. 
§2º. O estabelecimento demarcará no piso da calçada a área de livre circulação de pedestres, utilizando o uso da faixa restante, próximo ao 
lote, para disposição de mesas e cadeiras.  
§3º. Os bares e restaurantes de esquina devem desobstruir o alinhamento das guias rebaixadas para pedestres e faixas de travessia, de modo 
a garantir a circulação de transeuntes e manobras de pessoas em cadeira de rodas ou com carrinhos de bebês.  
 
Art. 32. O uso de calçada para colocação de mesas e cadeiras em frente aos estabelecimentos, excepcionalmente, durante a vigência deste 
Decreto, não dependerá de licença prévia do Órgão Municipal competente. 
Parágrafo único.  O uso da via pública deverá ocorrer de forma a não obstruir o alinhamento de travessias e guias rebaixadas (rampas) de 
pedestres.  
 
Capitulo VIII 
Do funcionamento dos parques de diversões, boates, danceterias, casas de shows e similares 
 
Art. 33. Fica suspenso o funcionamento de boates, discotecas, danceterias, casas de shows, cinemas, museus, teatros, bibliotecas, centros 
culturais, parques de diversões e  congêneres, sendo vedado o acesso do público a esses locais. 
 
Capítulo IX 
Dos estabelecimentos industriais e obras de construção civil 
 
Art. 34. Os estabelecimentos industriais, com número de funcionários maior ou igual a 50 (cinquenta) pessoas, deverão realizar 
escalonamento em horários de refeições, entrada e saída de funcionários, apresentando protocolo de biossegurança à Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 
Art. 35. As obras de construção civil ficam limitadas à mão de obra concomitante de, no máximo, 10 (dez) trabalhadores, sob pena de 
cassação do alvará de construção e demais penalidades aplicáveis à espécie.  
 
Capítulo X 
Do funcionamento de Igrejas e Templos de qualquer culto 
 
Art. 36. As igrejas e templos de qualquer culto poderão realizar até 04 (quatro) celebrações religiosas semanais, desde que respeitadas as 
seguintes restrições: 
I – fica estabelecida a limitação de pessoas no recinto, na proporção de uma para cada 4,0m² (quatro metros quadrados); 
II – deve ser mantida uma distancia mínima de 2,0 metros entre as pessoas no recinto; 
III – fica vedado o contato físico entre os fiéis, assim como entre estes e seus líderes religiosos; 
IV – torna-se obrigatória a utilização de máscara para todos os participantes da celebração; 
V – os líderes religiosos deverão zelar pela intensificação de medidas de higienização de superfícies, tais como cadeiras, bancos, corrimão, 
pisos, e altares, situados nos locais em que se realização os eventos religiosos descritos no caput, devendo ser disponibilizado álcool em gel 
70% para uso obrigatório dos fiéis, em local sinalizado, na entrada e na saída do templo ou igreja; 
VI – fica vedada a participação de menores de 12 anos e maiores de 60 anos, os quais deverão ter acompanhamento religioso por meios 
eletrônicos e não presenciais; 
VII – fica imposta a higienização completa do ambiente entre uma celebração e outra; 
VIII – cada celebração terá duração mínima de 90 (noventa) minutos, devendo haver um intervalo mínimo de uma hora entre uma 
celebração e outra, para as entidades religiosas que optarem por realizar duas celebrações no mesmo dia; 
IX – nas saídas dos templos, igrejas e afins, os fieis devem se retirar do recinto de maneira ordeira e organizada, iniciando-se a saída pela 
fileira de assentos mais ao fundo, próximos à porta, em seguida dos assentos imediatamente à frente daqueles que foram desocupados e, 
assim, sucessivamente até o esvaziamento completo do local; 
X – os organizadores e líderes religiosos e espirituais deverão zelar para que a dispersão dos fiéis se dê rapidamente, evitando-se a 
aglomeração de pessoas no entorno do local após as celebrações religiosas; 
XI – as celebrações deverão observar o fiel cumprimento do toque de recolher, impostos pelo Decreto Municipal n. 8.461/2020. 
Paragrafo único. Os eventos e encontros religiosos descritos no caput devem ser realizados preferencialmente em áreas externas, ao ar livre, 
podendo ser celebrados em logradouros públicos, mediante pedido formulado à Prefeitura Municipal, que autorizará  e/ou  providenciará 
eventuais fechamentos de vias, desvio de trânsito etc., a fim de evitar aglomerações em lugares fechados.  
 
Art. 37. O responsável pela igreja ou templo de qualquer culto deverá assinar Termo de Compromisso responsabilizando-se pelo 
cumprimento de todas as regras estabelecidas neste Decreto, oportunidade em que receberá autorização para funcionamento nos moldes 
estabelecidos nesta norma.  
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Capítulo XI 
Do funcionamento das Agências Bancárias e Casas Loterias 
 
Art. 38. As agências bancárias e cooperativas de crédito no Município de Ponta Porã atuarão em regime de contingenciamento, durante a 
vigência deste Decreto, ficando autorizados a realizar tão somente atendimentos e transações essenciais, devendo observar as seguintes 
limitações:  
I – o atendimento fica restrito a 30% (trinta por cento) da capacidade de lotação do estabelecimento, devendo ser rigorosamente observada 
à distância mínima de 2,0 metros entre todas as pessoas presentes no recinto; 
II – o atendimento de idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência se dará em horário exclusivo, de segunda-feira a sexta-feira, das 
09h00 às 10h00; 
III - os atendimentos essenciais dispostos no caput se darão de segunda-feira a sexta-feira, das 10h00 às 14h00. 
§1º. As limitações previstas no caput e seus incisos se estendem aos correspondentes bancários, inclusive às agências dos correios;  
§2º. As disposições deste artigo se aplicam aos bancos públicos e privados;  
§3º. As limitações previstas no presente artigo não se aplicam às casas lotéricas.  
§4º. Sem prejuízo das disposições constantes do caput e seus incisos, os serviços internos de processamento de malotes e abastecimento de 
caixas eletrônicos devem ser realizados normalmente. 
 
Capítulo XII 
Do transporte coletivo de passageiros 
 
Art. 39. Fica autorizado o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, mediante a apresentação de protocolo de biossegurança, 
por parte das empresas interessadas, submetidos à prévia análise e aprovação pela Vigilância Sanitária. 
 
Art. 40. Fica determinada a suspensão, durante a vigência deste Decreto, da gratuidade do transporte coletivo urbano e distrital de 
passageiros no Município de Ponta Porã, cujo serviço regular e remunerado deverá observar as limitações de horário definidas para o toque 
de recolher no art. 3º do Decreto 8.461/2020 e demais orientações das autoridades de saúde. 
Parágrafo único.  A entidade privada que opera o sistema de transporte coletivo urbano e distrital de passageiros de Ponta Porã deverá 
reforçar as medidas de higienização no interior de seus veículos, observando as seguintes restrições: 
I – antes do início e do reinício de circulação de cada linha, o interior do veículo de transporte coletivo deverá receber rigorosa higienização 
com álcool 70% nos assentos e demais superfícies de contato das mãos, bem como com água sanitária nos pisos; 
II – as janelas dos veículos de transporte coletivo devem permanecer abertas durante o transporte de passageiros;  
III - a fim de evitar aglomerações nos veículos de transporte coletivo, somente poderá ser admitido o ingresso de passageiros até que se 
atinja 50% (cinquenta por cento) da capacidade de lotação do veículo; 
IV – somente poderão ser transportados passageiros sentados, incumbindo-se aos motoristas e cobradores orientar aos usuários do 
transporte coletivo que evitem ocupar assentos contíguos aos já ocupados. 
 
Capítulo XIII 
Do toque de recolher 
 
Art. 41. Fica alterada a redação do artigo 3º do Decreto 8461, de 21 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:  
 
“Art. 3º - Fica determinado o toque de recolher, diariamente, das 00h00 às 04h00, em todo território do Município de Ponta Porã, sendo, 
portanto, determinado que cada cidadão permaneça em sua residência, primando pelo máximo cuidado e prevenção com a saúde de todos, 
em atendimento às regras estabelecidas pelos órgãos de saúde.” 
§1º. As farmácias poderão funcionar até as 22h00 e, após esse horário, em regime de plantão; 
§2º. Os horários definidos no caput deste artigo não se aplicam aos supermercados, minimercados, mercearias, açougues, empreendimentos 
de remédios e alimentos veterinários e demais serviços essenciais deverão fechar suas portas, diariamente, até as 20h00; 
§3º. Os postos de combustíveis, os serviços de segurança privada, os plantões em serviços essenciais, as forças de segurança pública, os 
órgãos fiscalizatórios e os prestadores de serviços indispensáveis à manutenção das atividades públicas, não estão sujeitos ao toque de 
recolher, desde que seus funcionários estejam devidamente identificados por meio de uniformes ou crachás, devendo em todos os casos 
serem rigorosamente observados e cumpridos os protocolos de higienização e saúde determinados pelos órgãos oficiais.  
§4º. Os serviços de entrega domiciliar de alimentos e bebidas (“delivery”) poderão funcionar até as 00h00, desde que seus funcionários 
estejam devidamente identificados  por meio de uniformes ou crachás, devendo em todos os casos serem rigorosamente observados e 
cumpridos os protocolos de higienização e saúde determinados pelos órgãos oficiais”.  
 
Capítulo XIV 
Das disposições gerais 
 
Art. 42. Fica autorizado à Guarda Municipal, em caráter excepcional e  durante a vigência deste Decreto, o exercício dos poderes que 
competem à Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 43. O cidadão que identificar casos de aglomerações de pessoas deverá denunciar o no Plantão da Guarda Civil Municipal pelo telefone 
(67) 99800-2899, disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Ponta Porã (https://pontapora.ms.gov.br).  
 
Art. 44. Os velórios fúnebres deverão ter duração máxima de 02 (duas) horas, limitando-se a 10 (dez) o número de pessoas que poderão 
permanecer concomitantemente no recinto. 
 
Art. 45. Como medidas individuais, recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas 
idosas e pacientes de doenças crônicas evitem sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas. 
 

https://pontapora.ms.gov.br/
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Art. 46. Independentemente das demais disposições constantes neste Decreto, os locais de grande circulação de pessoas, tais como 
terminais urbanos, igrejas, clubes desportivos, clubes recreativos e comércio em geral devem reforçar medidas de higienização de superfície 
e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado. 
§1º. Devem ser disponibilizadas informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios 
de higienização de mãos. 
§2º. As empresas de transporte coletivo, assim como as de transporte escolar, devem reforçar as medidas de higienização no interior de seus 
veículos. 
§3º. Todos os eventos permitidos de acordo com o art. 6º deste Decreto deverão adotar as medidas do caput desse artigo. 
 
Art. 47. Os funcionários públicos municipais, com mais de 65 (sessenta e cinco anos), devem trabalhar em casa e seguir orientação do titular 
de cada pasta, com exceção dos servidores que atuam na área de segurança pública e no sistema público de saúde. 
 
Art. 48.  Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do município de Ponta Porã, para deslocamentos no território 
nacional bem como ao exterior, até ulterior deliberação. 
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. 
 
Art. 49. Todo servidor municipal que retornar do exterior, seja por gozo de férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação 
imediata à Secretaria de Saúde do Município de Ponta Porã e permanecer em isolamento domiciliar por 7 (sete) dias, mesmo que não 
apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações da referida pasta. 
 
Art. 50. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de usufruí-las em data futura, a concessão e gozo de férias, Licenças por 
Interesse Particular e a realização e participação de cursos não relacionados à qualificação de combate ao COVID-19, de todos os servidores 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 51. Os órgãos de fiscalização Sanitária do Município de Ponta Porã ficam autorizados a adotarem todas as providências necessárias ao 
fiel cumprimento do disposto neste Decreto. 
 
Art. 52. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste regulamento, ficam autorizadas a aplicação de multas, pena de 
responsabilização, a suspensão dos Alvarás de Localização e Funcionamento (ALF), bem como a interdição temporária do local dos 
estabelecimentos que descumprirem as normas deste Decreto. 
§1º.  As medidas mencionadas no caput deste artigo serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais, em 
especial a imputação ao crime previsto no art. 268, do Código Penal Brasileiro. 
§2º. Enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública, a Guarda Civil Municipal fica autorizada a recolher o Alvará de 
Localização e Funcionamento dos  estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto neste Decreto. 
 
Art. 53. No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como medida 
cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de 
Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais 
do PROCON Municipal. 
Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem embargo de outras previstas na legislação. 
Art. 54. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do 
município. 
 
Art. 55. As obrigações instituídas pelo presente Decreto, não isentam ou desobrigam qualquer pessoa ou estabelecimento do cumprimento 
dos atos normativos anteriormente editados em decorrência da infecção humana COVID-19, exceto se lhes forem contrárias. 
 
Art. 56. Sem prejuízo das disposições constantes do presente Decreto, fica determinada, em todo território do Município de Ponta Porã, a 
observância dos Protocolos de Biossegurança e de Funcionamento editados pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Art. 57. Eventuais omissões no presente Decreto serão supridas á luz dos Protocolos de Biossegurança e de Funcionamento editados pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Art. 58. Sem prejuízo das demais sanções, 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. 59. Ficam revogados os Decretos n. 8452, de 16 de março de 2020; 8454, de 17 de março de 2020; 8459, de 20 de março de 2020; 8460, 
de 21 de março de 2020; 8462, de 23 de março de 2020; 8469, de 24 de março de 2020; 8471, de 29 de março de 2020, 8480, de 05 de abril 
de 2020; 8486, de 12 de abril de 2020; 8490, de 14 de abril de 2020, 8491, de 20 de abril de 2020; 8494, de 23 de abril de 2020; 8496, de 12 
de abril de 2020; 8506, de 12 de maio de 2020; 8503, de 30 de abril de 2020; 8509, de 13 de maio de 2020; 8551, de 30 de junho de 2020 e 
8559, de 06 de julho de 2020.  
 
Art. 60. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ponta Porã, MS, 09 de setembro de 2020. 
 

Helio Peluffo Filho 
Prefeito Municipal 
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DECRETO N. 8.585, DE 26 DE AGOSTO DE 2020. 
 
O Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica exonerado do cargo de Diretor da Escola Polo Municipal Jardim Ivone o servidor Ricardo Luiz Vilaverde de Torraca, com efeitos 
retroativos a 15 de agosto de 2020. 
 
Art. 2º - Fica nomeado para exercer o cargo de Diretor da Escola Polo Municipal Jardim Ivone o servidor Erimar Aparecido Gimenez Medina, 
a partir do dia 17 de agosto de 2020. 
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Ponta Porã, MS, 26 de agosto de 2020. 
 

Helio Peluffo Filho 
Prefeito Municipal 

 
 
 

PORTARIA Nº 203/2020 
 
Art. 1º - A Secretária Municipal de Administração de Ponta Porã, Sra. Dulce Maria Silveira Manosso, no uso de suas atribuições legais, resolve 
nomear o servidor APARECIDO BRUNO TEIXEIRA VERGÍNIO, para atuar como fiscal no contrato nº 184/2020 do Pregão Presencial nº 
049/2019 – CLIMA SUL – AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA ME.  
 
Art. 2º - Esta Portaria passa a valer a partir da assinatura do contrato.   
 
Ponta Porã – MS, 10 de setembro de 2020.  
 

DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO 
Secretária Municipal de Administração 

 
HELIO PELUFFO FILHO 

Prefeito Municipal 
 

PORTARIA Nº 204/2020 
 
Art. 1º - A Secretária Municipal de Administração de Ponta Porã, Sra. Dulce Maria Silveira Manosso, no uso de suas atribuições legais, resolve 
nomear o servidor JULIANO LUIZ PEREZ GOMES, para atuar como fiscal no contrato, na Ata de registro de preço nº 009/2020 do Pregão 
Presencial nº 032/2020 – YAKI SUSHI RESTAURANTE LTDA ME.  
 
Art. 2º - Esta Portaria passa a valer a partir da assinatura do contrato.   
 
Ponta Porã – MS, 10 de setembro de 2020.  
 

DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO 
Secretária Municipal de Administração 

 
HELIO PELUFFO FILHO 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

PORTARIA N. º 060/20/PER.MÉD 
EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

 
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ponta Porã – PREVIPORÃ, no uso de suas atribuições legais, 
vem dar publicidade acerca das decisões emanadas pela Perícia Médica Municipal - SEPEM - aos servidores e períodos abaixo relacionados, 
que passaram pela Perícia Médica no dia 10 de setembro de 2020. 

 

N.
º 

NOME SECRETARIA ESPÉCIE PERÍODO 

1.  CARLA BRAUN SAUDE LIC.MEDICA 47 DIAS 15/09/20 A 31/10/20 

2.  CLAUDINEDES JOSE CERENZA EDUCAÇÃO AUX. DOENÇA 64 DIAS 29/08/20 A 31/10/20 

3.  ESMAIL DE FATIMA SILVA FLORENCIANO SAUDE LIC.MEDICA 04 DIAS 08/09/20 A 11/09/20 

4.  MARGARIDA ANDRADE DE BARROS SAUDE LIC.MEDICA 10 DIAS 06/09/20 A 15/09/20 

Portaria 
 
 
 
 
 
 

Previporã 
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5.  MARIA CARMEN RECALDE MARECO SAUDE LIC.MEDICA 07 DIAS 05/09/20 A 11/09/20 

6.  ONORINA NOVAIS SAUDE LIC.MEDICA 10 DIAS 31/08/20 A 09/09/20 
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