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LEIN.°919 de 20 de março de 2020.

"Declara o estado de Emergência no Município

de Sonora - MS, e determina o fechamento de

praças públicas, restaurantes, bares,

academias, proibição de toda forma de reunião,

mesmo religiosas e toque de recolher a partir

das 20:30 horas."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,

no uso de suas atribuições legais em especial nas disposições da lei 847 de

28/11/2018 - LOA faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele SANCIONA

a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica declarada situação de Emergência em Saúde Pública no Município

de Sonora:

Art. 2° - As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus e outras doenças, no

âmbito do município de Sonora - MS, serão as definidas nos termos desta Lei.

Art. 3® - Estão suspensas, independente de aglomeração de pessoas, as atividades

não essenciais como: academias de esporte de todas as modalidades, boates e

casas noturnas, salões de beleza, centros estéticos e etc.
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Art. 4° - Também estão imediatamente suspensas todas as formas de reuniões

religiosas, inclusive cultos e missas de qualquer credo ou religião, bem como

quaisquer outros eventos governamentais, artísticos, esportivos, culturais,

políticos, científicos e comerciais que impliquem aglomeração de pessoas, pelos

próximos 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por ato do chefe do executivo,

caso necessário.

Art. 5° - Fica terminantemente proibidas;

I - aglomeração de pessoas em estabelecimentos comerciais, de qualquer

natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins, que

deverão atender exclusivamente em sistema delivery, sob pena de aplicação'das

penalidades legais.

II - a permanência de qualquer pessoa, exceto funcionários, em parques ou

espaço público.

III - a realização de confraternização social de qualquer natureza, inclusive

particulares, como aniversários, casamentos e etc., exceto se contar com a

participação exclusiva dos moradores da mesma unidade habitacional.

IV - a circulação de pessoas nas ruas do município, exceto em caso de saúde e

deslocamento ao trabalho, a partir das 20:30 horas até 5:00 horas do dia seguinte.

Art. 6® - Fica excluída das proibições anunciadas apenas as atividades essenciais

como, por exemplo, laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e alimentação^ em

sistema delivery, supermercados, lojas de materiais de construção e produtos para

casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias

(exclusivamente para venda de produtos), açougues, peixarias, postos de

combustíveis, mecânicas e etc.
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Art. 7° Aos estabelecimentos que se mantiverem abertos, recomenda-se a

distância mínima de dois metros entre todas as péssoas.

Art. 8° As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das

medidas previstas nesta Lei, e o seu descumprimento acarretará

responsabilização, nos termos previstos em lei.

Parágrafo Primeiro - As pessoas diagnosticadas com síndrome gripai, bem como

seus familiares, estão obrigadas a se manterem em isolamento domiciliar e

cumprirem integralmente as recomendações e orientações das equipes de saúde;

Parágrafo Segundo - O descumprimento sujeitará o infrator às medidas

administrativas, cíveis e penais.

Art. 9° Fica o poder executivo municipal autorizado promover requisição

administrativa de bens e serviços, bem como medidas compulsórias, como exames

médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinacao e outras

medidas profilátícas, além de tratamentos médicos específicos.

Art. 10 - Ficam proibidas a suspensão dos serviços de fornecimento de água e luz,

enquanto durar a crise do Covid-19, por se tratar de item essencial, podendo as

faturas vencidas neste período, após o encerramento do período de emergência,

serem parcelas em até 36 vezes, sem incidência de juros ou correção monetária.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua assinatura.

EneítÕRãmos da Silva
Prefeito Municipal
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