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Apresentação 

Em razão da pandemia da Covid-19 o ano de 2020 registrou seu pior 

ano da história no turismo mundial conforme destaca a Organização Mundial 

do Turismo (OMT), ano esse em que se registrou uma queda de 74% nas 

chegadas internacionais, o que corresponderia a 1 bilhão de chegadas 

internacionais a menos em relação ao ano anterior.  

Ao compararmos com a crise de 2009, o declínio registrado durante a 

crise econômica global foi de 4%. De acordo com o último Barômetro Mundial 

do Turismo (OMT), a crise colocou em risco entre 100 e 120 milhões de 

empregos diretos no turismo, a grande parte em pequenas e médias empresas.  

No que tange ao cenário brasileiro, os dados de emprego do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, de março a 

novembro de 2020, 437,9 mil postos formais de trabalho foram eliminados no 

setor, o que representa uma queda de 12,5% na força de trabalho dessas 

atividades. Salienta-se ainda que a Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo  (CNC) calculou ainda que, em 10 meses (de março 

a dezembro), o turismo brasileiro perdeu R$ 261,3 bilhões – o equivalente a 

mais de quatro meses de faturamento. 

Diante do exposto, o Observatório do Turismo do MS pretende com esse 

documento unificar em um único documento as medidas de âmbito municipal, 

estadual e federal, com vistas a orientar e informar os gestores públicos e 

privados do setor do Turismo sul-mato-grossense e demais interessados. 

Este documento sofrerá atualizações periódicas ao longo de 2021, de 

modo a acompanharmos as perspectivas de recuperação do setor visto que os 

números apontam para uma recuperação lenta, gradual e cautelosa. 
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1. MEDIDAS DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL1 E FEDERAL 

(LEGISLAÇÕES) 

Com vistas a orientar a sociedade civil, órgãos públicos e 

empreendimentos como agir perante aos impactos gerados pela pandemia da 

Covid-19, foram elaborados e publicados diversos documentos (leis, decretos, 

medidas provisórias, deliberações e outros mecanismos). Dessa forma 

buscando facilitar o acesso as informações o Observatório do Turismo de MS 

organizou nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, a seguir, algumas medidas tomadas ao 

longo do ano de 2020 em ordem cronológica. 

 

1.1 Medidas Municipais 

QUADRO 1 – Medidas municipais adotadas em Bonito, Campo Grande e 
Corumbá  

BONITO2 
DECRETO Nº 064/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Novo Coronavírus- COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 

https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/17/decreto-no-064-2020-17-de-marco-de-2020/ 

DECRETO Nº 065/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020. CONSIDERANDO o teor do Decreto 

Municipal nº 064, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus 

– COVID-19. Disponível em: https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/17/decreto-no-065-2020-17-

                                                           
1 Disponível em: 

https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=281#:~:text=3%C2%BA%20do%20Decreto%20n%C2
%BA%2015.396,territ%C3%B3rio%20sul-mato-grossense. Acesso em: 22/12/2020. 

 
2 Além das medidas municipais há de se destacar a organização de forma integrada com a Fundação de 

Turismo de MS, Sesi e Sebrae  no sentido de desenvolver protocolos de biossegurança elaborados por  
todos os segmentos: atrativos, gastronomia, hotelaria, transporte, guias de turismo, operadores e 
comércio, nesse sentido  foi criado o Programa Bonito Seguro que teve a adesão de mais de 600 
empresários locais. O programa Bonito Seguro é uma iniciativa do Sistema S – Sebrae/MS, Sesi/MS e 
Senac/MS – em parceria com a governança local do turismo para a retomada segura das atividades 
turísticas no município.   
Disponível em:  
https://www.turismo.ms.gov.br/bonito-define-protocolos-de-biosseguranca-para-retomar-atividade-
turistica-em-julho/. Acesso em: 14/01/2021 
 
https://www.turismo.ms.gov.br/setor-turistico-de-mato-grosso-do-sul-adota-selo-nacional-turismo-
responsavel-limpo-e-seguro/.  Acesso em: 14/01/2021 

https://www.msdosul.com.br/600-empresarios-de-bonito-aderem-a-consultoria-do-sebrae/. Acesso 
em: 14/01/2021 

 

 

https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/17/decreto-no-064-2020-17-de-marco-de-2020/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/17/decreto-no-064-2020-17-de-marco-de-2020/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/17/decreto-no-065-2020-17-de-marco-de-2020/
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=281#:~:text=3%C2%BA%20do%20Decreto%20n%C2%BA%2015.396,territ%C3%B3rio%20sul-mato-grossense
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=281#:~:text=3%C2%BA%20do%20Decreto%20n%C2%BA%2015.396,territ%C3%B3rio%20sul-mato-grossense
https://www.turismo.ms.gov.br/bonito-define-protocolos-de-biosseguranca-para-retomar-atividade-turistica-em-julho/
https://www.turismo.ms.gov.br/bonito-define-protocolos-de-biosseguranca-para-retomar-atividade-turistica-em-julho/
https://www.turismo.ms.gov.br/setor-turistico-de-mato-grosso-do-sul-adota-selo-nacional-turismo-responsavel-limpo-e-seguro/
https://www.turismo.ms.gov.br/setor-turistico-de-mato-grosso-do-sul-adota-selo-nacional-turismo-responsavel-limpo-e-seguro/
https://www.msdosul.com.br/600-empresarios-de-bonito-aderem-a-consultoria-do-sebrae/
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de-marco-de-2020/ 

DECRETO Nº. 068/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020. Cria o comitê de prevenção e 

enfrentamento ao Coronavírus – covid19, e dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública e dá outras providências. Disponível em: 

https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/18/decreto-no-068-2020-18-de-marco-de-2020/ 

DECRETO Nº 067/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020. "Determina a suspensão temporária dos 

Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de atividades 

com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência 

Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19 e dá outras providências." Disponível 

em: https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/18/decreto-no-067-2020-18-de-marco-de-2020/ 

DECRETO Nº 80/2020,  DE 07 DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre a alteração do Decreto nº 

246, de 19 de novembro de 2019, prorrogando-se o prazo para pagamento do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU relativo ao exercício de 2020, em decorrência 

do estado de calamidade pública decretado pelas autoridades competentes do país, para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional ante o surto 

pandêmico do novo Coronavírus, causador da doença COVID-19, e dá outras providências.  

DECRETO Nº 079/2020 De, 07 de abril de 2020. "Dispõe sobre a suspensão temporária dos 

Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de atividades 

com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência 

Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19 e dá outras providências." Disponível 

em: https://www.bonito.ms.gov.br/2020/04/07/novo-decreto-autoriza-o-funcionamento-do-

comercio-em-bonito/ 

DECRETO Nº 091/2020 17 de abril de 2020. "Dispõe sobre a suspensão temporária dos 

Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de atividades 

com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência 

Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19 e dá outras providências." Disponível 

em: https://www.bonito.ms.gov.br/2020/04/17/decreto-no-091-2020-17-de-abril-de-2020/ 

DECRETO Nº 094/2020, DE 22 DE ABRIL DE 2020. Disciplina a concessão de benefício 

eventual nas modalidades de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, e dá outras 

providências. Disponível em: http://diariooficialms.com.br/media/24984/2588---27-04-20.pdf 

DECRETO Nº 098/2020, De  28 de abril de 2020- Republicado por Incorreção. "Dispõe sobre a 

suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos 

para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento 

da Situação de Emergência Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19 e dá outras 

providências." – Republicado por Incorreção. Disponível: 

https://www.bonito.ms.gov.br/2020/04/29/medidas-de-protecao-serao-mantidas-ate-o-dia-20-

de-maio/ 

DECRETO Nº 109/2020, 07 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a suspensão temporária dos 

Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de atividades 

com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência 

Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19. Disponível em: 

https://www.bonito.ms.gov.br/2020/05/07/decreto-no-109-2020-07-de-maio-de-2020/ 

DECRETO Nº 117/2020, 19 DE MAIO DE2020. Dispõe sobre a suspensão temporária dos 

Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de atividades 

com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência 

https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/17/decreto-no-065-2020-17-de-marco-de-2020/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/18/decreto-no-068-2020-18-de-marco-de-2020/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/03/18/decreto-no-067-2020-18-de-marco-de-2020/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/04/07/novo-decreto-autoriza-o-funcionamento-do-comercio-em-bonito/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/04/07/novo-decreto-autoriza-o-funcionamento-do-comercio-em-bonito/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/04/17/decreto-no-091-2020-17-de-abril-de-2020/
http://diariooficialms.com.br/media/24984/2588---27-04-20.pdf
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/04/29/medidas-de-protecao-serao-mantidas-ate-o-dia-20-de-maio/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/04/29/medidas-de-protecao-serao-mantidas-ate-o-dia-20-de-maio/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/05/07/decreto-no-109-2020-07-de-maio-de-2020/
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Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19. Disponível em: 

https://www.bonito.ms.gov.br/wp-

content/uploads/media/attachments/1961/1961/5ec445275feae7a6714f343662cb89d52594242

2f4807_decreto-n-117-2020.pdf 

DECRETO Nº 160/2020, DE 13 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação da vigência 

do Decreto nº 094, de 22 de abril de 2020, que disciplina a concessão do benefício eventual 

nas modalidades de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, e dá outras 

providências. Disponível em:  

DECRETO Nº 174/2020, 28 de julho de 2020. Dispõe sobre a suspensão temporária dos 

Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de atividades 

com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência 

Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19. Disponível em: 

https://www.bonito.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/decreto-n-174-2020.pdf 

DECRETO Nº. 192/2020, DE 24 DE AGOSTO DE 2020. Altera a nomeação dos membros do 

comitê de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus – covid19, e dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/09/02/decreto-no-198-2020-27-de-agosto-de-2020/  

DECRETO Nº 217/2020,  DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. Disciplina, no âmbito do município 

de Bonito/MS, os termos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Disponível em: https://www.bonito.ms.gov.br/2020/09/30/decreto-no-228-2020-29-de-setembro-

de-2020/ 

DECRETO Nº 228/2020, de 29 de setembro de 2020. - Republicado por Incorreção Dispõe 

sobre a suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações 

emitidos para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para 

enfrentamento da Situação de Emergência Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-

19. Disponível em: https://www.bonito.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Decreto-no-228-

2020-Covid.pdf 

DECRETO Nº 251/2020, de 29 de outubro de 2020. - Republicado por Incorreção Dispõe sobre 

a suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos 

para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento 

da Situação de Emergência Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19. Disponível 

em: http://diariooficialms.com.br/media/38480/2716---30-10-20.pdf  

DECRETO Nº 266/2020, de  23 de novembro de 2020. Dispõe sobre a suspensão temporária 

dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de 

atividades com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de 

Emergência Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19. Disponível em: 

https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/17/decreto-e-prorrogado-ate-de-29-de-dezembro-

seguindo-recomendacoes-do-estado/ 

DECRETO Nº 287/2020, de 18 de Dezembro de 2020. Dispõe sobre o toque de recolher entre as 22h e 5 

horas. Disponível em: https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/29/decreto-e-prorrogado-e-toque-de-

recolher-segue-ate-9-de-

janeiro/#:~:text=Seguindo%20determina%C3%A7%C3%A3o%20estadual%2C%20o%20Munic%C3%ADp

io,as%2022h%20e%205%20horas.&text=O%20Governo%20do%20Estado%20de,de%20Covid%2D19%2

0continuam%20avan%C3%A7ando. 

https://www.bonito.ms.gov.br/wp-content/uploads/media/attachments/1961/1961/5ec445275feae7a6714f343662cb89d525942422f4807_decreto-n-117-2020.pdf
https://www.bonito.ms.gov.br/wp-content/uploads/media/attachments/1961/1961/5ec445275feae7a6714f343662cb89d525942422f4807_decreto-n-117-2020.pdf
https://www.bonito.ms.gov.br/wp-content/uploads/media/attachments/1961/1961/5ec445275feae7a6714f343662cb89d525942422f4807_decreto-n-117-2020.pdf
https://www.bonito.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/decreto-n-174-2020.pdf
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/09/02/decreto-no-198-2020-27-de-agosto-de-2020/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/09/30/decreto-no-228-2020-29-de-setembro-de-2020/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/09/30/decreto-no-228-2020-29-de-setembro-de-2020/
https://www.bonito.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Decreto-no-228-2020-Covid.pdf
https://www.bonito.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Decreto-no-228-2020-Covid.pdf
http://diariooficialms.com.br/media/38480/2716---30-10-20.pdf
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/17/decreto-e-prorrogado-ate-de-29-de-dezembro-seguindo-recomendacoes-do-estado/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/17/decreto-e-prorrogado-ate-de-29-de-dezembro-seguindo-recomendacoes-do-estado/
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/29/decreto-e-prorrogado-e-toque-de-recolher-segue-ate-9-de-janeiro/#:~:text=Seguindo%20determina%C3%A7%C3%A3o%20estadual%2C%20o%20Munic%C3%ADpio,as%2022h%20e%205%20horas.&text=O%20Governo%20do%20Estado%20de,de%20Covid%2D19%20continuam%20avan%C3%A7ando
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/29/decreto-e-prorrogado-e-toque-de-recolher-segue-ate-9-de-janeiro/#:~:text=Seguindo%20determina%C3%A7%C3%A3o%20estadual%2C%20o%20Munic%C3%ADpio,as%2022h%20e%205%20horas.&text=O%20Governo%20do%20Estado%20de,de%20Covid%2D19%20continuam%20avan%C3%A7ando
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/29/decreto-e-prorrogado-e-toque-de-recolher-segue-ate-9-de-janeiro/#:~:text=Seguindo%20determina%C3%A7%C3%A3o%20estadual%2C%20o%20Munic%C3%ADpio,as%2022h%20e%205%20horas.&text=O%20Governo%20do%20Estado%20de,de%20Covid%2D19%20continuam%20avan%C3%A7ando
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/29/decreto-e-prorrogado-e-toque-de-recolher-segue-ate-9-de-janeiro/#:~:text=Seguindo%20determina%C3%A7%C3%A3o%20estadual%2C%20o%20Munic%C3%ADpio,as%2022h%20e%205%20horas.&text=O%20Governo%20do%20Estado%20de,de%20Covid%2D19%20continuam%20avan%C3%A7ando
https://www.bonito.ms.gov.br/2020/12/29/decreto-e-prorrogado-e-toque-de-recolher-segue-ate-9-de-janeiro/#:~:text=Seguindo%20determina%C3%A7%C3%A3o%20estadual%2C%20o%20Munic%C3%ADpio,as%2022h%20e%205%20horas.&text=O%20Governo%20do%20Estado%20de,de%20Covid%2D19%20continuam%20avan%C3%A7ando
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 CAMPO GRANDE  

DECRETO N. 14.189, DE 15 DE MARÇO DE 2020. Covid-19 Campo Grande – MS. Disponível 

em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-189-de-15-de-marco-

de-2020-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.193, DE 17 DE MARÇO DE 2020. Corte no fornecimento de água – Covid19 

Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-14-193-de-17-de-marco-de-

2020-corte-no-fornecimento-de-agua-covid19-campo-grande-ms/ 
RESOLUÇÃO SESAU N. 521, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Instauração do centro de 

operações especiais – Covid-19 Campo Grande-MS. Disponível em : 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-sesau-n-521-de-16-de-marco-

de-2020-instauracao-do-centro-de-operacoes-especiais-covid-19-campo-grande-ms/ 
RESOLUÇÃO SESAU N. 523, DE 18 DE MARÇO DE 2020. Funcionamento das unidades de 

saúde – Covid-19 Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-sesau-n-523-de-18-de-marco-

de-2020-funcionamento-das-unidades-de-saude-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.196, DE 19 DE MARÇO DE 2020. Renovação da autorização de tráfego de 

mototáxis – Covid-19 Campo Grande – MS. Disponível em : 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-196-de-19-de-marco-de-

2020-renovacao-da-autorizacao-de-trafego-de-mototaxis-covid19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.197, DE 19 DE MARÇO DE 2020. Renovação de alvará e da carteira de 

motorista-auxiliar de táxis – Covid-19 Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-197-de-19-de-marco-de-

2020-renovacao-de-alvara-e-da-carteira-de-motorista-auxiliar-de-taxis-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.203, DE 19 DE MARÇO DE 2020. Campanha nacional de vacinação contra 

influenza – Covid-19) Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-203-de-19-de-marco-de-

2020-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-influenza-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.205, DE 19 DE MARÇO DE 2020. (ALTERA DISPOSITIVOS DO ART. 2º, DO 

DECRETO N. 14.195, DE 18 DE MARÇO DE 2020 – COVID-19) CAMPO GRANDE – MS. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-205-de-19-

de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-art-2o-do-decreto-n-14-195-de-18-de-marco-de-2020-

covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.206, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Suspensão das atividades do terminal 

rodoviário – Covid-19 Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-206-de-20-de-marco-de-

2020-suspensao-das-atividades-do-terminal-rodoviario-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.207, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Suspensão do transporte coletivo – Covid-

19 Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-207-de-20-de-marco-de-

2020-suspensao-do-transporte-coletivo-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.208, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Medidas temporárias complementares para 

enfrentamento do coronavírus – Covid-19) Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-208-de-20-de-marco-de-

2020-medidas-temporarias-complementares-para-enfrentamento-do-coronavirus-covid-19-

campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.209, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Comitê municipal de enfrentamento e 

prevenção à Covid-19 criado pelo Decreto 14.195 de 18 de março de 2020 – Covid-19 Campo 

Grande – MS. Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-209-de-20-de-marco-de-2020-comite-municipal-de-enfrentamento-e-prevencao-a-covid-19-

criado-pelo-decreto-14-195-de-18-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.211, DE 21 DE MARÇO DE 2020. Toque de recolher – Covid-19 Campo 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-189-de-15-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-189-de-15-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-14-193-de-17-de-marco-de-2020-corte-no-fornecimento-de-agua-covid19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-14-193-de-17-de-marco-de-2020-corte-no-fornecimento-de-agua-covid19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-sesau-n-521-de-16-de-marco-de-2020-instauracao-do-centro-de-operacoes-especiais-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-sesau-n-521-de-16-de-marco-de-2020-instauracao-do-centro-de-operacoes-especiais-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-sesau-n-523-de-18-de-marco-de-2020-funcionamento-das-unidades-de-saude-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-sesau-n-523-de-18-de-marco-de-2020-funcionamento-das-unidades-de-saude-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-196-de-19-de-marco-de-2020-renovacao-da-autorizacao-de-trafego-de-mototaxis-covid19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-196-de-19-de-marco-de-2020-renovacao-da-autorizacao-de-trafego-de-mototaxis-covid19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-197-de-19-de-marco-de-2020-renovacao-de-alvara-e-da-carteira-de-motorista-auxiliar-de-taxis-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-197-de-19-de-marco-de-2020-renovacao-de-alvara-e-da-carteira-de-motorista-auxiliar-de-taxis-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-203-de-19-de-marco-de-2020-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-influenza-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-203-de-19-de-marco-de-2020-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-influenza-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-205-de-19-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-art-2o-do-decreto-n-14-195-de-18-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-205-de-19-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-art-2o-do-decreto-n-14-195-de-18-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-205-de-19-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-art-2o-do-decreto-n-14-195-de-18-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-206-de-20-de-marco-de-2020-suspensao-das-atividades-do-terminal-rodoviario-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-206-de-20-de-marco-de-2020-suspensao-das-atividades-do-terminal-rodoviario-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-207-de-20-de-marco-de-2020-suspensao-do-transporte-coletivo-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-207-de-20-de-marco-de-2020-suspensao-do-transporte-coletivo-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-208-de-20-de-marco-de-2020-medidas-temporarias-complementares-para-enfrentamento-do-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-208-de-20-de-marco-de-2020-medidas-temporarias-complementares-para-enfrentamento-do-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-208-de-20-de-marco-de-2020-medidas-temporarias-complementares-para-enfrentamento-do-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-209-de-20-de-marco-de-2020-comite-municipal-de-enfrentamento-e-prevencao-a-covid-19-criado-pelo-decreto-14-195-de-18-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-209-de-20-de-marco-de-2020-comite-municipal-de-enfrentamento-e-prevencao-a-covid-19-criado-pelo-decreto-14-195-de-18-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-209-de-20-de-marco-de-2020-comite-municipal-de-enfrentamento-e-prevencao-a-covid-19-criado-pelo-decreto-14-195-de-18-de-marco-de-2020-covid-19-campo-grande-ms/
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Grande – MS. Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-211-de-21-de-marco-de-2020-toque-de-recolher-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.217, DE 25 DE MARÇO DE 2020. Suspensão do atendimento ao público em 

comércios – Covid-19) Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-217-de-25-

de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-

2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-

estabelecimentos-comerciais-a/ 
DECRETO N. 14.216, DE 25 DE MARÇO DE 2020. Toque de recolher – Covid-19 Campo 

Grande – MS. Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-216-de-25-de-marco-de-2020-toque-de-recolher-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.217, DE 25 DE MARÇO DE 2020. Altera dispositivos do Decreto n. 14.200, 

de 19 de março de 2020, que “suspende o atendimento presencial ao público em 

estabelecimentos comerciais, agências bancárias e similares e o funcionamento de casas 

noturnas e outros voltados à realização de festas, eventos ou recepções”, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-217-de-25-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-

2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-estabelecimentos-comerciais-a/ 

 

DECRETO N. 14.219, DE 26 DE MARÇO DE 2020. Estabelece outras medidas excepcionais, 

de caráter temporário, restritivas às atividades que menciona e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-219-de-26-

de-marco-de-2020-estabelece-outras-medidas-excepcionais-de-carater-temporario-restritivas-

as-atividades-que-menciona-e-da-outras-providencias/ 
LEI N. 6.431, DE 26 DE MARÇO DE 2020. Fundo municipal de combate ao coronavírus – 

Covid-19) Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/lei-n-6-431-de-26-de-marco-de-2020-

fundo-municipal-de-combate-ao-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.220, DE 27 DE MARÇO DE 2020. Estabelece barreira sanitária no aeroporto 

– Covid-19) Campo Grande – MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-220-de-27-de-marco-de-

2020-estabelece-barreira-sanitaria-no-aeroporto-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.221, DE 30 DE MARÇO DE 2020. Cria o fundo municipal de combate ao 

coronavírus Covid – 19 no município de Campo Grande-MS. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-221-de-30-de-marco-de-

2020-criacao-do-fundo-municipal-de-combate-ao-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/ 
DECRETO N. 14.222, DE 30 DE MARÇO DE 2020. Estabelece condições de funcionamento 

para agências bancárias, correspondentes bancários e cooperativas de crédito e dá outras 

providências. Disponível em : http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-222-de-30-de-marco-de-2020-estabelece-condicoes-de-funcionamento-para-agencias-

bancarias-correspondentes-bancarios-e-cooperativas-de-credito-e-da-outras-providencias/ 
DECRETO N. 14.224, DE 1º DE ABRIL DE 2020. Altera dispositivos do Decreto n. 14.222, de 

30 de março de 2020, que “estabelece condições de funcionamento para agências bancárias, 

correspondentes bancários e cooperativas de crédito”, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-224-de-1o-de-abril-de-

2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-222-de-30-de-marco-de-2020-que-estabelece-

condicoes-de-funcionamento-para-agencias-bancarias-correspondentes/ 
DECRETO N. 14.230, DE 3 DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre a jornada especial e temporária 

de trabalho nas repartições públicas do município de Campo Grande, como medida de 

combate ao novo coronavírus Covid-19 e dá outras providências.  Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-230-de-3-de-abril-de-2020-

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-211-de-21-de-marco-de-2020-toque-de-recolher-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-211-de-21-de-marco-de-2020-toque-de-recolher-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-217-de-25-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-estabelecimentos-comerciais-a/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-217-de-25-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-estabelecimentos-comerciais-a/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-217-de-25-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-estabelecimentos-comerciais-a/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-217-de-25-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-estabelecimentos-comerciais-a/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-216-de-25-de-marco-de-2020-toque-de-recolher-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-216-de-25-de-marco-de-2020-toque-de-recolher-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-217-de-25-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-estabelecimentos-comerciais-a/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-217-de-25-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-estabelecimentos-comerciais-a/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-217-de-25-de-marco-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-200-de-19-de-marco-de-2020-que-suspende-o-atendimento-presencial-ao-publico-em-estabelecimentos-comerciais-a/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-219-de-26-de-marco-de-2020-estabelece-outras-medidas-excepcionais-de-carater-temporario-restritivas-as-atividades-que-menciona-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-219-de-26-de-marco-de-2020-estabelece-outras-medidas-excepcionais-de-carater-temporario-restritivas-as-atividades-que-menciona-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-219-de-26-de-marco-de-2020-estabelece-outras-medidas-excepcionais-de-carater-temporario-restritivas-as-atividades-que-menciona-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/lei-n-6-431-de-26-de-marco-de-2020-fundo-municipal-de-combate-ao-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/lei-n-6-431-de-26-de-marco-de-2020-fundo-municipal-de-combate-ao-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-220-de-27-de-marco-de-2020-estabelece-barreira-sanitaria-no-aeroporto-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-220-de-27-de-marco-de-2020-estabelece-barreira-sanitaria-no-aeroporto-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-221-de-30-de-marco-de-2020-criacao-do-fundo-municipal-de-combate-ao-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-221-de-30-de-marco-de-2020-criacao-do-fundo-municipal-de-combate-ao-coronavirus-covid-19-campo-grande-ms/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-222-de-30-de-marco-de-2020-estabelece-condicoes-de-funcionamento-para-agencias-bancarias-correspondentes-bancarios-e-cooperativas-de-credito-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-222-de-30-de-marco-de-2020-estabelece-condicoes-de-funcionamento-para-agencias-bancarias-correspondentes-bancarios-e-cooperativas-de-credito-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-222-de-30-de-marco-de-2020-estabelece-condicoes-de-funcionamento-para-agencias-bancarias-correspondentes-bancarios-e-cooperativas-de-credito-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-224-de-1o-de-abril-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-222-de-30-de-marco-de-2020-que-estabelece-condicoes-de-funcionamento-para-agencias-bancarias-correspondentes/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-224-de-1o-de-abril-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-222-de-30-de-marco-de-2020-que-estabelece-condicoes-de-funcionamento-para-agencias-bancarias-correspondentes/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-224-de-1o-de-abril-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-222-de-30-de-marco-de-2020-que-estabelece-condicoes-de-funcionamento-para-agencias-bancarias-correspondentes/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-230-de-3-de-abril-de-2020-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-municipio-de-campo-grande-como-medida-de-combate-ao-novo-coronavirus-cov/
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dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-

municipio-de-campo-grande-como-medida-de-combate-ao-novo-coronavirus-cov/ 

DECRETO N. 14.231, DE 3 DE ABRIL DE 2020. Institui o plano de diretrizes para o 

enfrentamento da Covid-19 nas atividades econômicas e sociais na cidade de Campo Grande 

– MS e dá outras providências.  Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-231-de-3-de-abril-de-2020-

institui-o-plano-de-diretrizes-para-o-enfrentamento-da-covid-19-nas-atividades-economicas-e-

sociais-na-cidade-de-campo-grande-ms-e-da-outras-providencias/ 

DECRETO N. 14.232, DE 3 DE ABRIL DE 2020. Estabelece medidas de contenção da 

propagação de contágio do Covid-19 para as atividades e a prestação dos serviços relativos ao 

sistema municipal de mobilidade urbana, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-

estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para-as-atividades-

e-a-prestacao-dos-servicos-relativos-ao-sistema-municipal-de-mobilida/ 
DECRETO N. 14.234, DE 3 DE ABRIL DE 2020. Prorroga prazos de suspensão e dá outras 

providências.  Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-234-de-3-de-abril-de-2020-prorroga-prazos-de-suspensao-e-da-outras-providencias/ 
RESOLUÇÃO SEMADUR N. 40, DE 06 DE ABRIL DE 2020. Estabelece regras de 

biossegurança para as feiras livres, no âmbito do município de Campo Grande, conforme plano 

de contenção de riscos (biossegurança) aprovado pelo comitê municipal de enfrentamento e 

prevenção ao Covid-19, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-40-de-06-de-abril-

de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-as-feiras-livres-no-ambito-do-municipio-de-

campo-grande-conforme-plano-de-contencao-de-riscos-

biosseguranca/#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEMADUR%20N.-

,40%2C%20de%2006%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras

%20provid%C3%AAncias 

LEI N. 6.435, DE 7 DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre o planejamento de prevenção e 

tratamento do coronavírus no município de Campo Grande-MS e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/lei-n-6-435-de-7-de-abril-

de-2020-dispoe-sobre-o-planejamento-de-prevencao-e-tratamento-do-coronavirus-no-

municipio-de-campo-grande-ms-e-da-outras-providencias/ 

RESOLUÇÃO SEMADUR N. 42 DE 08 DE ABRIL DE 2020. Estabelece regras de 

biossegurança para a feira central de campo grande, no âmbito do município de campo grande, 

e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-42-de-08-de-abril-

de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-a-feira-central-de-campo-grande-no-ambito-

do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/ 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SESAU/SEMADUR N. 03, DE 15 DE ABRIL DE 2020. Estabelece 

regras de biossegurança para os food parks no âmbito do município de campo grande, 

conforme planos de contenção de riscos (biossegurança) aprovados pelo comitê municipal de 

enfrentamento e prevenção à Covid-19, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-03-

de-15-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-os-food-parks-no-ambito-do-

municipio-de-campo-grande-conforme-planos-de-contencao-de-riscos-

bi/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20N.-

,03%2C%20de%2015%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras

%20provid%C3%AAncias. 

DECRETO N. 14.251, DE 16 DE ABRIL DE 2020. Recomenda o uso de máscaras pela 

população no município de Campo Grande-MS em decorrência do covid-19 e dá outras 

providências. Disponível em:  http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/wp-

content/uploads/sites/30/2020/04/decreto-n.-14.251-de-16-de-abril-de-2020.pdf 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-230-de-3-de-abril-de-2020-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-municipio-de-campo-grande-como-medida-de-combate-ao-novo-coronavirus-cov/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-230-de-3-de-abril-de-2020-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-municipio-de-campo-grande-como-medida-de-combate-ao-novo-coronavirus-cov/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-231-de-3-de-abril-de-2020-institui-o-plano-de-diretrizes-para-o-enfrentamento-da-covid-19-nas-atividades-economicas-e-sociais-na-cidade-de-campo-grande-ms-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-231-de-3-de-abril-de-2020-institui-o-plano-de-diretrizes-para-o-enfrentamento-da-covid-19-nas-atividades-economicas-e-sociais-na-cidade-de-campo-grande-ms-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-231-de-3-de-abril-de-2020-institui-o-plano-de-diretrizes-para-o-enfrentamento-da-covid-19-nas-atividades-economicas-e-sociais-na-cidade-de-campo-grande-ms-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para-as-atividades-e-a-prestacao-dos-servicos-relativos-ao-sistema-municipal-de-mobilida/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para-as-atividades-e-a-prestacao-dos-servicos-relativos-ao-sistema-municipal-de-mobilida/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para-as-atividades-e-a-prestacao-dos-servicos-relativos-ao-sistema-municipal-de-mobilida/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-234-de-3-de-abril-de-2020-prorroga-prazos-de-suspensao-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-234-de-3-de-abril-de-2020-prorroga-prazos-de-suspensao-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-40-de-06-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-as-feiras-livres-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-plano-de-contencao-de-riscos-biosseguranca/#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEMADUR%20N.-,40%2C%20de%2006%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-40-de-06-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-as-feiras-livres-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-plano-de-contencao-de-riscos-biosseguranca/#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEMADUR%20N.-,40%2C%20de%2006%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-40-de-06-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-as-feiras-livres-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-plano-de-contencao-de-riscos-biosseguranca/#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEMADUR%20N.-,40%2C%20de%2006%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-40-de-06-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-as-feiras-livres-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-plano-de-contencao-de-riscos-biosseguranca/#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEMADUR%20N.-,40%2C%20de%2006%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-40-de-06-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-as-feiras-livres-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-plano-de-contencao-de-riscos-biosseguranca/#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEMADUR%20N.-,40%2C%20de%2006%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-40-de-06-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-as-feiras-livres-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-plano-de-contencao-de-riscos-biosseguranca/#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20SEMADUR%20N.-,40%2C%20de%2006%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/lei-n-6-435-de-7-de-abril-de-2020-dispoe-sobre-o-planejamento-de-prevencao-e-tratamento-do-coronavirus-no-municipio-de-campo-grande-ms-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/lei-n-6-435-de-7-de-abril-de-2020-dispoe-sobre-o-planejamento-de-prevencao-e-tratamento-do-coronavirus-no-municipio-de-campo-grande-ms-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/lei-n-6-435-de-7-de-abril-de-2020-dispoe-sobre-o-planejamento-de-prevencao-e-tratamento-do-coronavirus-no-municipio-de-campo-grande-ms-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-42-de-08-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-a-feira-central-de-campo-grande-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-42-de-08-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-a-feira-central-de-campo-grande-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-semadur-n-42-de-08-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-a-feira-central-de-campo-grande-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-03-de-15-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-os-food-parks-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-planos-de-contencao-de-riscos-bi/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20N.-,03%2C%20de%2015%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-03-de-15-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-os-food-parks-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-planos-de-contencao-de-riscos-bi/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20N.-,03%2C%20de%2015%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-03-de-15-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-os-food-parks-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-planos-de-contencao-de-riscos-bi/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20N.-,03%2C%20de%2015%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-03-de-15-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-os-food-parks-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-planos-de-contencao-de-riscos-bi/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20N.-,03%2C%20de%2015%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-03-de-15-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-os-food-parks-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-planos-de-contencao-de-riscos-bi/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20N.-,03%2C%20de%2015%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-03-de-15-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-para-os-food-parks-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-conforme-planos-de-contencao-de-riscos-bi/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20N.-,03%2C%20de%2015%20de%20abril%20de%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/wp-content/uploads/sites/30/2020/04/decreto-n.-14.251-de-16-de-abril-de-2020.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/wp-content/uploads/sites/30/2020/04/decreto-n.-14.251-de-16-de-abril-de-2020.pdf
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DECRETO N. 14.253, DE 17 DE ABRIL DE 2020. Revoga dispositivos do 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” e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-253-de-17-

de-abril-de-2020-revoga-dispositivos-do-decreto-n-14-195-de-18-de-marco-de-2020-que-

declara-situacao-de-emergencia-no-municipio-de-campo-grande-e-define-medidas-d/ 

DECRETO N. 14.254, DE 17 DE ABRIL DE 2020. Altera dispositivos do Decreto n. 14.231, de 

3 de abril de 2020, que “institui o plano de diretrizes para o enfrentamento da covid-19 nas 

atividades econômicas e sociais na cidade de Campo Grande – MS” e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/coronavirus-covid-19/decretos-

coronavirus/medidas-fiscais-covid/page/2/?post_type=sec-downloads 
DECRETO N. 14.255, DE 17 DE ABRIL DE 2020. Prorroga prazo do toque de recolher em todo 

o território do município de Campo Grande e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-255-de-17-de-abril-de-

2020-prorroga-prazo-do-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-

e-da-outras-providencias/ 
RESOLUÇÃO CONJUNTA SESAU/SEMADUR N. 5, DE 17 DE ABRIL DE 2020. Estabelece 

regras de biossegurança a serem observadas pelos empreendimentos e atividades 

econômicas e sociais no enfrentamento da Covid-19 no município de cidade de Campo Grande 

– MS, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-5-

de-17-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-a-serem-observadas-pelos-

empreendimentos-e-atividades-economicas-e-sociais-no-enfrentamento-da-covid-

1/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20n.-

,5%2C%20DE%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20out

ras%20provid%C3%AAncias. 
DECRETO N. 14.271, DE 29 DE ABRIL DE 2020. Acrescenta dispositivos ao Decreto n. 

14.232, de 3 de abril de 2020, que “ estabelece medidas de contenção da propagação de 

contágio do Covid-19 para as atividades e a prestação dos serviços relativos ao sistema 

municipal de mobilidade urbana”, e dá outras providências. Disponível em:  

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-271-de-29-de-abril-de-

2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-

medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para/ 
DECRETO N. 14.276, DE 5 DE MAIO DE 2020. Altera dispositivos do Decreto n. 14.241, de 8 

de abril de 2020, que “estabelece o horário de funcionamento do comércio no município de 

Campo Grande – MS”, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-276-de-5-de-maio-de-2020-

altera-dispositivos-do-decreto-n-14-241-de-8-de-abril-de-2020-que-estabelece-o-horario-de-

funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-campo-grande/#:~:text=DECRETO%20n.-

,14.276%2C%20DE%205%20DE%20MAIO%20DE%202020.,%E2%80%9D%2C%20e%20d%

C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. 
DECRETO N. 14.285, DE 7 DE MAIO DE 2020. Acrescenta dispositivo ao Decreto n. 14.257, 

de 17 de abril de 2020, que “dispõe sobre regras de funcionamento das atividades econômicas 

e sociais em regime especial de prevenção à Covid-19 no município de Campo Grande – MS”, 

e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-285-de-7-de-maio-de-2020-

acrescenta-dispositivo-ao-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-

de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-r/ 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-253-de-17-de-abril-de-2020-revoga-dispositivos-do-decreto-n-14-195-de-18-de-marco-de-2020-que-declara-situacao-de-emergencia-no-municipio-de-campo-grande-e-define-medidas-d/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-253-de-17-de-abril-de-2020-revoga-dispositivos-do-decreto-n-14-195-de-18-de-marco-de-2020-que-declara-situacao-de-emergencia-no-municipio-de-campo-grande-e-define-medidas-d/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-253-de-17-de-abril-de-2020-revoga-dispositivos-do-decreto-n-14-195-de-18-de-marco-de-2020-que-declara-situacao-de-emergencia-no-municipio-de-campo-grande-e-define-medidas-d/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/coronavirus-covid-19/decretos-coronavirus/medidas-fiscais-covid/page/2/?post_type=sec-downloads
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/coronavirus-covid-19/decretos-coronavirus/medidas-fiscais-covid/page/2/?post_type=sec-downloads
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-255-de-17-de-abril-de-2020-prorroga-prazo-do-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-255-de-17-de-abril-de-2020-prorroga-prazo-do-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-255-de-17-de-abril-de-2020-prorroga-prazo-do-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-5-de-17-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-a-serem-observadas-pelos-empreendimentos-e-atividades-economicas-e-sociais-no-enfrentamento-da-covid-1/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20n.-,5%2C%20DE%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-5-de-17-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-a-serem-observadas-pelos-empreendimentos-e-atividades-economicas-e-sociais-no-enfrentamento-da-covid-1/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20n.-,5%2C%20DE%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-5-de-17-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-a-serem-observadas-pelos-empreendimentos-e-atividades-economicas-e-sociais-no-enfrentamento-da-covid-1/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20n.-,5%2C%20DE%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-5-de-17-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-a-serem-observadas-pelos-empreendimentos-e-atividades-economicas-e-sociais-no-enfrentamento-da-covid-1/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20n.-,5%2C%20DE%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-5-de-17-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-a-serem-observadas-pelos-empreendimentos-e-atividades-economicas-e-sociais-no-enfrentamento-da-covid-1/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20n.-,5%2C%20DE%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/resolucao-conjunta-sesau-semadur-n-5-de-17-de-abril-de-2020-estabelece-regras-de-biosseguranca-a-serem-observadas-pelos-empreendimentos-e-atividades-economicas-e-sociais-no-enfrentamento-da-covid-1/#:~:text=SESAU%2FSEMADUR%20n.-,5%2C%20DE%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-271-de-29-de-abril-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-271-de-29-de-abril-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-271-de-29-de-abril-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-276-de-5-de-maio-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-241-de-8-de-abril-de-2020-que-estabelece-o-horario-de-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-campo-grande/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.276%2C%20DE%205%20DE%20MAIO%20DE%202020.,%E2%80%9D%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-276-de-5-de-maio-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-241-de-8-de-abril-de-2020-que-estabelece-o-horario-de-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-campo-grande/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.276%2C%20DE%205%20DE%20MAIO%20DE%202020.,%E2%80%9D%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-276-de-5-de-maio-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-241-de-8-de-abril-de-2020-que-estabelece-o-horario-de-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-campo-grande/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.276%2C%20DE%205%20DE%20MAIO%20DE%202020.,%E2%80%9D%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-276-de-5-de-maio-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-241-de-8-de-abril-de-2020-que-estabelece-o-horario-de-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-campo-grande/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.276%2C%20DE%205%20DE%20MAIO%20DE%202020.,%E2%80%9D%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-276-de-5-de-maio-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-241-de-8-de-abril-de-2020-que-estabelece-o-horario-de-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-campo-grande/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.276%2C%20DE%205%20DE%20MAIO%20DE%202020.,%E2%80%9D%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-285-de-7-de-maio-de-2020-acrescenta-dispositivo-ao-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-r/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-285-de-7-de-maio-de-2020-acrescenta-dispositivo-ao-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-r/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-285-de-7-de-maio-de-2020-acrescenta-dispositivo-ao-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-r/
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DECRETO N. 14.295, DE 12 DE MAIO DE 2020. Acrescenta dispositivos ao Decreto n. 14.232, 

de 3 de abril de 2020, que estabelece medidas de contenção da propagação de contágio da 

Covid-19 para as atividades e a prestação dos serviços relativos ao sistema municipal de 

mobilidade urbana, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-295-de-12-de-maio-de-

2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-

medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-da-covid-19-para-as-ativida/ 
DECRETO N. 14.328, DE 1º DE JUNHO DE 2020. Prorroga prazo do toque de recolher em 

todo o território do município de Campo Grande e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-328-de-1o-de-junho-de-

2020-prorroga-prazo-do-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-

e-da-outras-providencias/ 
DECRETO N. 14.329, DE 1º DE JUNHO DE 2020 – Dispõe sobre o procedimento de 

licenciamento sanitário de empresas e/ou de estabelecimentos de saúde, de eventos e/ou 

veículos, de estabelecimentos de interesse à saúde durante o estado de calamidade pública 

provocada pela pandemia do coronavírus (Covid-19) no âmbito do município de Campo 

Grande-MS e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-329-de-1o-de-junho-de-

2020-dispoe-sobre-o-procedimento-de-licenciamento-sanitario-de-empresas-e-ou-de-

estabelecimentos-de-saude-de-eventos-e-ou-veiculos-de-estabelecimentos-de-inter/ 
DECRETO N. 14.332, DE 2 DE JUNHO DE 2020. Determina a suspensão das atividades do 

terminal rodoviário de Campo Grande, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-332-de-2-de-junho-de-

2020-determina-a-suspensao-das-atividades-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-para-

enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-de/ 
DECRETO N. 14.334, DE 4 DE JUNHO DE 2020. Dispõe sobre as regras para que 

estabelecimentos de buffets funcionem como restaurantes entre os dias 11 e 14 de junho de 

2020, em regime especial de prevenção à Covid-19, no município de Campo Grande – MS, e 

dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-334-de-4-de-junho-de-

2020-dispoe-sobre-as-regras-para-que-estabelecimentos-de-buffets-funcionem-como-

restaurantes-entre-os-dias-11-e-14-de-junho-de-2020-em-regime-especial-de-

preven/#:~:text=DECRETO%20n.-

,14.334%2C%20DE%204%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%

20outras%20provid%C3%AAncias. 
DECRETO N. 14.342, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Dispõe sobre a regulamentação das 

apresentações musicais e manifestações artísticas, em regime especial de prevenção à Covid-

19, no município de Campo Grande – MS, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-342-de-9-de-junho-de-

2020-dispoe-sobre-a-regulamentacao-das-apresentacoes-musicais-e-manifestacoes-artisticas-

em-regime-especial-de-prevencao-a-covid-19-no-municipio-de-campo-grand/ 
DECRETO N. 14.343, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Dispõe sobre as regras para a reabertura do 

terminal rodoviário de campo grande, em regime especial de prevenção à Covid-19, e dá 

outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-343-de-9-de-junho-de-

2020-dispoe-sobre-as-regras-para-a-reabertura-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-em-

regime-especial-de-prevencao-a-covid-19-e-da-outras-providencias/ 

 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-295-de-12-de-maio-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-da-covid-19-para-as-ativida/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-295-de-12-de-maio-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-da-covid-19-para-as-ativida/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-295-de-12-de-maio-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-da-covid-19-para-as-ativida/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-328-de-1o-de-junho-de-2020-prorroga-prazo-do-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-328-de-1o-de-junho-de-2020-prorroga-prazo-do-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-328-de-1o-de-junho-de-2020-prorroga-prazo-do-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-329-de-1o-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-o-procedimento-de-licenciamento-sanitario-de-empresas-e-ou-de-estabelecimentos-de-saude-de-eventos-e-ou-veiculos-de-estabelecimentos-de-inter/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-329-de-1o-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-o-procedimento-de-licenciamento-sanitario-de-empresas-e-ou-de-estabelecimentos-de-saude-de-eventos-e-ou-veiculos-de-estabelecimentos-de-inter/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-329-de-1o-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-o-procedimento-de-licenciamento-sanitario-de-empresas-e-ou-de-estabelecimentos-de-saude-de-eventos-e-ou-veiculos-de-estabelecimentos-de-inter/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-332-de-2-de-junho-de-2020-determina-a-suspensao-das-atividades-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-de/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-332-de-2-de-junho-de-2020-determina-a-suspensao-das-atividades-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-de/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-332-de-2-de-junho-de-2020-determina-a-suspensao-das-atividades-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-de/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-334-de-4-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-que-estabelecimentos-de-buffets-funcionem-como-restaurantes-entre-os-dias-11-e-14-de-junho-de-2020-em-regime-especial-de-preven/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.334%2C%20DE%204%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-334-de-4-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-que-estabelecimentos-de-buffets-funcionem-como-restaurantes-entre-os-dias-11-e-14-de-junho-de-2020-em-regime-especial-de-preven/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.334%2C%20DE%204%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-334-de-4-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-que-estabelecimentos-de-buffets-funcionem-como-restaurantes-entre-os-dias-11-e-14-de-junho-de-2020-em-regime-especial-de-preven/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.334%2C%20DE%204%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-334-de-4-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-que-estabelecimentos-de-buffets-funcionem-como-restaurantes-entre-os-dias-11-e-14-de-junho-de-2020-em-regime-especial-de-preven/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.334%2C%20DE%204%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-334-de-4-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-que-estabelecimentos-de-buffets-funcionem-como-restaurantes-entre-os-dias-11-e-14-de-junho-de-2020-em-regime-especial-de-preven/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.334%2C%20DE%204%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-334-de-4-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-que-estabelecimentos-de-buffets-funcionem-como-restaurantes-entre-os-dias-11-e-14-de-junho-de-2020-em-regime-especial-de-preven/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.334%2C%20DE%204%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-342-de-9-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-regulamentacao-das-apresentacoes-musicais-e-manifestacoes-artisticas-em-regime-especial-de-prevencao-a-covid-19-no-municipio-de-campo-grand/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-342-de-9-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-regulamentacao-das-apresentacoes-musicais-e-manifestacoes-artisticas-em-regime-especial-de-prevencao-a-covid-19-no-municipio-de-campo-grand/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-342-de-9-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-regulamentacao-das-apresentacoes-musicais-e-manifestacoes-artisticas-em-regime-especial-de-prevencao-a-covid-19-no-municipio-de-campo-grand/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-343-de-9-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-a-reabertura-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-em-regime-especial-de-prevencao-a-covid-19-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-343-de-9-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-a-reabertura-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-em-regime-especial-de-prevencao-a-covid-19-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-343-de-9-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-as-regras-para-a-reabertura-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-em-regime-especial-de-prevencao-a-covid-19-e-da-outras-providencias/
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DECRETO N. 14.346, DE 10 DE JUNHO DE 2020. Dispõe sobre regras a serem adotadas 

pelas cooperativas que regularmente realizam o transporte intermunicipal de passageiros em 

vans, partindo ou chegando ao município de Campo Grande/MS, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-346-de-10-

de-junho-de-2020-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-

regularmente-realizam-o-transporte-intermunicipal-de-passageiros-em-vans-partindo-ou-

chegando/#:~:text=SOCIAL%20%3E%20DECRETO%20n.-

,14.346%2C%20DE%2010%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1

%20outras%20provid%C3%AAncias. 
DECRETO N. 14.352, DE 17 DE JUNHO DE 2020. Altera dispositivos ao Decreto n. 14.343, de 

9 de junho de 2020, que dispõe sobre as regras para a reabertura do terminal rodoviário de 

Campo Grande, em regime especial de prevenção à Covid-19. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-352-de-17-de-junho-de-

2020-altera-dispositivos-ao-decreto-n-14-343-de-9-de-junho-de-2020-que-dispoe-sobre-as-

regras-para-a-reabertura-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-em-re/ 
DECRETO N. 14.354, DE 18 DE JUNHO DE 2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 

máscaras de proteção facial em espaços fechados públicos ou privados de acesso ao público 

em geral no âmbito do município de campo grande, em razão da pandemia da Covid-19, e dá 

outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-354-de-18-de-junho-de-

2020-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-de-protecao-facial-em-espacos-

fechados-publicos-ou-privados-de-acesso-ao-publico-em-geral-no-ambito-do-

mu/#:~:text=Social%20%3E%20DECRETO%20n.-

,14.354%2C%20DE%2018%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1

%20outras%20provid%C3%AAncias. 
DECRETO N. 14.358, DE 22 DE JUNHO DE 2020. Altera dispositivos ao Decreto n. 14.232, de 

3 de abril de 2020, que estabelece medidas de contenção da propagação de contágio do 

Covid-19 para as atividades e a prestação dos serviços relativos ao sistema municipal de 

mobilidade urbana, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-358-de-22-de-junho-de-

2020-altera-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-

de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para-as-atividad/ 
DECRETO N. 14.361, DE 24 DE JUNHO DE 2020. Determina toque de recolher em todo o 

território do município de Campo Grande, para enfrentamento da pandemia decorrente do 

coronavírus – Covid-19 e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-

2020-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-

enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-e-da-outr/ 
DECRETO N. 14.362, DE 24 DE JUNHO DE 2020. Altera dispositivos do Decreto n. 14.354, de 

18 de junho de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 

facial em espaços públicos e privados de acesso ao público em geral, bem como dentro de 

veículos automotores, no âmbito do município de Campo Grande, em razão da pandemia da 

covid-19, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-

2020-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-

enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-e-da-outr/ 
 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-transporte-intermunicipal-de-passageiros-em-vans-partindo-ou-chegando/#:~:text=SOCIAL%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.346%2C%20DE%2010%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-transporte-intermunicipal-de-passageiros-em-vans-partindo-ou-chegando/#:~:text=SOCIAL%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.346%2C%20DE%2010%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-transporte-intermunicipal-de-passageiros-em-vans-partindo-ou-chegando/#:~:text=SOCIAL%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.346%2C%20DE%2010%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-transporte-intermunicipal-de-passageiros-em-vans-partindo-ou-chegando/#:~:text=SOCIAL%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.346%2C%20DE%2010%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-transporte-intermunicipal-de-passageiros-em-vans-partindo-ou-chegando/#:~:text=SOCIAL%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.346%2C%20DE%2010%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-transporte-intermunicipal-de-passageiros-em-vans-partindo-ou-chegando/#:~:text=SOCIAL%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.346%2C%20DE%2010%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-352-de-17-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-ao-decreto-n-14-343-de-9-de-junho-de-2020-que-dispoe-sobre-as-regras-para-a-reabertura-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-em-re/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-352-de-17-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-ao-decreto-n-14-343-de-9-de-junho-de-2020-que-dispoe-sobre-as-regras-para-a-reabertura-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-em-re/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-352-de-17-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-ao-decreto-n-14-343-de-9-de-junho-de-2020-que-dispoe-sobre-as-regras-para-a-reabertura-do-terminal-rodoviario-de-campo-grande-em-re/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-354-de-18-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-de-protecao-facial-em-espacos-fechados-publicos-ou-privados-de-acesso-ao-publico-em-geral-no-ambito-do-mu/#:~:text=Social%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.354%2C%20DE%2018%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-354-de-18-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-de-protecao-facial-em-espacos-fechados-publicos-ou-privados-de-acesso-ao-publico-em-geral-no-ambito-do-mu/#:~:text=Social%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.354%2C%20DE%2018%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-354-de-18-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-de-protecao-facial-em-espacos-fechados-publicos-ou-privados-de-acesso-ao-publico-em-geral-no-ambito-do-mu/#:~:text=Social%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.354%2C%20DE%2018%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-354-de-18-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-de-protecao-facial-em-espacos-fechados-publicos-ou-privados-de-acesso-ao-publico-em-geral-no-ambito-do-mu/#:~:text=Social%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.354%2C%20DE%2018%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-354-de-18-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-de-protecao-facial-em-espacos-fechados-publicos-ou-privados-de-acesso-ao-publico-em-geral-no-ambito-do-mu/#:~:text=Social%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.354%2C%20DE%2018%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-354-de-18-de-junho-de-2020-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-de-protecao-facial-em-espacos-fechados-publicos-ou-privados-de-acesso-ao-publico-em-geral-no-ambito-do-mu/#:~:text=Social%20%3E%20DECRETO%20n.-,14.354%2C%20DE%2018%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-358-de-22-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para-as-atividad/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-358-de-22-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para-as-atividad/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-358-de-22-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-ao-decreto-n-14-232-de-3-de-abril-de-2020-que-estabelece-medidas-de-contencao-da-propagacao-de-contagio-do-covid-19-para-as-atividad/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-e-da-outr/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-e-da-outr/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-e-da-outr/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-e-da-outr/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-e-da-outr/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19-e-da-outr/
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DECRETO N. 14.365, DE 25 DE JUNHO DE 2020. Altera dispositivos do Decreto n. 14.346, de 

10 de junho de 2020, que dispõe sobre regras a serem adotadas pelas cooperativas que 

regularmente realizam o transporte intermunicipal de passageiros em vans, partindo ou 

chegando ao município de Campo Grande/MS, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-365-de-25-de-junho-de-

2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-que-dispoe-sobre-

regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-t/ 
DECRETO N. 14.366, DE 26 DE JUNHO DE 2020. Altera dispositivo do Decreto n. 14.361, de 

24 de junho de 2020, que determina toque de recolher em todo o território do município de 

campo grande, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus – Covid-19 e dá 

outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-366-de-26-de-junho-de-

2020-altera-dispositivo-do-decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-que-determina-toque-de-

recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-

enfr/#:~:text=14.366%2C%20DE%2026%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-

Altera%20dispositivo%20do&text=do%20Decreto%20n.-

,14.361%2C%20de%2024%20de%20junho%20de%202020%2C%20que%20determina%20toq

ue,19%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. 
DECRETO N. 14.370, DE 29 DE JUNHO DE 2020. Altera dispositivos do Decreto n. 14.319, de 

22 de maio de 2020, que dispõe sobre a jornada especial e temporária de trabalho nas 

repartições públicas do município de campo grande, como continuidade às medidas de 

combate ao Covid-19, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-370-de-29-de-junho-de-

2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-

jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-

m/#:~:text=14.370%2C%20DE%2029%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-

Altera%20dispositivos%20do&text=do%20Decreto%20n.-

,14.319%2C%20de%2022%20de%20maio%20de%202020%2C%20que%20disp%C3%B5e%2

0sobre,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. 
DECRETO N. 14.372, DE 1º DE JULHO DE 2020. Acrescenta dispositivos ao Decreto n. 

13.958, de 8 de agosto de 2019 que “organiza as unidades integrantes da rede municipal de 

saúde” e ao Decreto n. 12.967, de 9 de setembro de 2016 que “dispõe sobre o regime de 

plantão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde” e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-372-de-1o-de-julho-de-

2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-13-958-de-8-de-agosto-de-2019-que-organiza-as-

unidades-integrantes-da-rede-municipal-de-saude-e-ao/ 
DECRETO N. 14.376, DE 7 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre toque de recolher e regras de 

funcionamento dos estabelecimentos no âmbito do município de campo grande, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-376-de-7-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-toque-de-recolher-e-regras-de-funcionamento-dos-

estabelecimentos-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/ 
DECRETO N. 14.380, DE 14 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre medidas restritivas às 

atividades econômicas e sociais, como medida de prevenção e enfrentamento à Covid-19, no 

âmbito do município de Campo Grande, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-380-de-14-de-julho-de-

2020-dispoe-sobre-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-

prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-campo-gra/ 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-365-de-25-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-t/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-365-de-25-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-t/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-365-de-25-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-346-de-10-de-junho-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-a-serem-adotadas-pelas-cooperativas-que-regularmente-realizam-o-t/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-366-de-26-de-junho-de-2020-altera-dispositivo-do-decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-que-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfr/#:~:text=14.366%2C%20DE%2026%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivo%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.361%2C%20de%2024%20de%20junho%20de%202020%2C%20que%20determina%20toque,19%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-366-de-26-de-junho-de-2020-altera-dispositivo-do-decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-que-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfr/#:~:text=14.366%2C%20DE%2026%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivo%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.361%2C%20de%2024%20de%20junho%20de%202020%2C%20que%20determina%20toque,19%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-366-de-26-de-junho-de-2020-altera-dispositivo-do-decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-que-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfr/#:~:text=14.366%2C%20DE%2026%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivo%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.361%2C%20de%2024%20de%20junho%20de%202020%2C%20que%20determina%20toque,19%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-366-de-26-de-junho-de-2020-altera-dispositivo-do-decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-que-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfr/#:~:text=14.366%2C%20DE%2026%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivo%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.361%2C%20de%2024%20de%20junho%20de%202020%2C%20que%20determina%20toque,19%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-366-de-26-de-junho-de-2020-altera-dispositivo-do-decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-que-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfr/#:~:text=14.366%2C%20DE%2026%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivo%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.361%2C%20de%2024%20de%20junho%20de%202020%2C%20que%20determina%20toque,19%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-366-de-26-de-junho-de-2020-altera-dispositivo-do-decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-que-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfr/#:~:text=14.366%2C%20DE%2026%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivo%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.361%2C%20de%2024%20de%20junho%20de%202020%2C%20que%20determina%20toque,19%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-366-de-26-de-junho-de-2020-altera-dispositivo-do-decreto-n-14-361-de-24-de-junho-de-2020-que-determina-toque-de-recolher-em-todo-o-territorio-do-municipio-de-campo-grande-para-enfr/#:~:text=14.366%2C%20DE%2026%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivo%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.361%2C%20de%2024%20de%20junho%20de%202020%2C%20que%20determina%20toque,19%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-370-de-29-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-m/#:~:text=14.370%2C%20DE%2029%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivos%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.319%2C%20de%2022%20de%20maio%20de%202020%2C%20que%20disp%C3%B5e%20sobre,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-370-de-29-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-m/#:~:text=14.370%2C%20DE%2029%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivos%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.319%2C%20de%2022%20de%20maio%20de%202020%2C%20que%20disp%C3%B5e%20sobre,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-370-de-29-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-m/#:~:text=14.370%2C%20DE%2029%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivos%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.319%2C%20de%2022%20de%20maio%20de%202020%2C%20que%20disp%C3%B5e%20sobre,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-370-de-29-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-m/#:~:text=14.370%2C%20DE%2029%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivos%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.319%2C%20de%2022%20de%20maio%20de%202020%2C%20que%20disp%C3%B5e%20sobre,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-370-de-29-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-m/#:~:text=14.370%2C%20DE%2029%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivos%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.319%2C%20de%2022%20de%20maio%20de%202020%2C%20que%20disp%C3%B5e%20sobre,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-370-de-29-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-m/#:~:text=14.370%2C%20DE%2029%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivos%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.319%2C%20de%2022%20de%20maio%20de%202020%2C%20que%20disp%C3%B5e%20sobre,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-370-de-29-de-junho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-publicas-do-m/#:~:text=14.370%2C%20DE%2029%20DE%20JUNHO%20DE%202020.,-Altera%20dispositivos%20do&text=do%20Decreto%20n.-,14.319%2C%20de%2022%20de%20maio%20de%202020%2C%20que%20disp%C3%B5e%20sobre,19%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-372-de-1o-de-julho-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-13-958-de-8-de-agosto-de-2019-que-organiza-as-unidades-integrantes-da-rede-municipal-de-saude-e-ao/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-372-de-1o-de-julho-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-13-958-de-8-de-agosto-de-2019-que-organiza-as-unidades-integrantes-da-rede-municipal-de-saude-e-ao/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-372-de-1o-de-julho-de-2020-acrescenta-dispositivos-ao-decreto-n-13-958-de-8-de-agosto-de-2019-que-organiza-as-unidades-integrantes-da-rede-municipal-de-saude-e-ao/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-376-de-7-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-toque-de-recolher-e-regras-de-funcionamento-dos-estabelecimentos-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-376-de-7-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-toque-de-recolher-e-regras-de-funcionamento-dos-estabelecimentos-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-376-de-7-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-toque-de-recolher-e-regras-de-funcionamento-dos-estabelecimentos-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-380-de-14-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-campo-gra/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-380-de-14-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-campo-gra/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-380-de-14-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-campo-gra/
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DECRETO N. 14.383, DE 16 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre a proibição de corte no 

serviço de fornecimento de água na cidade de Campo Grande-MS, em virtude da pandemia 

Covid-19 (coronavírus). Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-383-de-16-de-julho-de-

2020-dispoe-sobre-a-proibicao-de-corte-no-servico-de-fornecimento-de-agua-na-cidade-de-

campo-grande-ms-em-virtude-da-pandemia-covid-19-coronavirus/ 
DECRETO N. 14.387, DE 17 DE JULHO DE 2020. Altera dispositivos do decreto n. 14.380, de 

14 de julho de 2020, que dispõe sobre medidas restritivas às atividades econômicas e sociais, 

como medida de prevenção e enfrentamento à Covid-19, no âmbito do município de Campo 

Grande, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-387-de-17-de-julho-de-

2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-380-de-14-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-

medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-p/ 
DECRETO N. 14.402, DE 30 DE JULHO DE 2020. Estabelece medidas restritivas às atividades 

econômicas e sociais, como medida de prevenção e enfrentamento à Covid-19, no âmbito do 

município de Campo Grande, e dá outras providências. Disponível em:  

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-402-de-30-de-julho-de-

2020-estabelece-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-

prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-campo-grand/ 

 

DECRETO N. 14.413, DE 11 DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre a proibição do consumo de 

bebidas alcoólicas nos locais de venda, bem como nos espaços públicos e de acesso ao 

público, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-413-de-11-de-agosto-de-

2020-dispoe-sobre-a-proibicao-do-consumo-de-bebidas-alcoolicas-nos-locais-de-venda-bem-

como-nos-espacos-publicos-e-de-acesso-ao-publico-e-da-outras-

providencia/#:~:text=DECRETO%20n.-

,14.413%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.,p%C3%BAblico%2C%20e%

20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. 
DECRETO N. 14.424, DE 17 DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre toque de recolher e regras 

de funcionamento dos estabelecimentos no âmbito do município de campo grande, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-424-de-17-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-toque-de-recolher-e-regras-de-funcionamento-

dos-estabelecimentos-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/ 
DECRETO N. 14.452, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. Altera dispositivos do Decreto n. 

14.319, de 22 de maio de 2020, que “dispõe sobre a jornada especial e temporária de trabalho 

nas repartições públicas do município de campo grande, como continuidade às medidas de 

combate ao Covid-19”. Disponível em: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-452-de-11-de-setembro-de-

2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-

jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-pub/ 
DECRETO N. 14.456, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020. Altera o Decreto n. 14.257, de 17 de 

abril de 2020, que dispõe sobre regras de funcionamento das atividades econômicas e sociais 

em regime especial de prevenção à Covid-19 no município de Campo Grande –MS, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-

14-456-de-14-de-setembro-de-2020-altera-o-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-

dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-regime-

especial-de-pre/#:~:text=DECRETO%20n.-

,14.456%2C%20DE%2014%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3

%A1%20outras%20provid%C3%AAncias 
DECRETO N. 14.463, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020. Prorroga os efeitos do decreto n. 

14.383, de 16 de julho de 2020, que “dispõe sobre a proibição de corte no serviço de 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-383-de-16-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-de-corte-no-servico-de-fornecimento-de-agua-na-cidade-de-campo-grande-ms-em-virtude-da-pandemia-covid-19-coronavirus/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-383-de-16-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-de-corte-no-servico-de-fornecimento-de-agua-na-cidade-de-campo-grande-ms-em-virtude-da-pandemia-covid-19-coronavirus/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-383-de-16-de-julho-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-de-corte-no-servico-de-fornecimento-de-agua-na-cidade-de-campo-grande-ms-em-virtude-da-pandemia-covid-19-coronavirus/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-387-de-17-de-julho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-380-de-14-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-p/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-387-de-17-de-julho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-380-de-14-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-p/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-387-de-17-de-julho-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-380-de-14-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-p/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-402-de-30-de-julho-de-2020-estabelece-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-campo-grand/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-402-de-30-de-julho-de-2020-estabelece-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-campo-grand/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-402-de-30-de-julho-de-2020-estabelece-medidas-restritivas-as-atividades-economicas-e-sociais-como-medida-de-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-campo-grand/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-413-de-11-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-do-consumo-de-bebidas-alcoolicas-nos-locais-de-venda-bem-como-nos-espacos-publicos-e-de-acesso-ao-publico-e-da-outras-providencia/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.413%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.,p%C3%BAblico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-413-de-11-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-do-consumo-de-bebidas-alcoolicas-nos-locais-de-venda-bem-como-nos-espacos-publicos-e-de-acesso-ao-publico-e-da-outras-providencia/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.413%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.,p%C3%BAblico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-413-de-11-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-do-consumo-de-bebidas-alcoolicas-nos-locais-de-venda-bem-como-nos-espacos-publicos-e-de-acesso-ao-publico-e-da-outras-providencia/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.413%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.,p%C3%BAblico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-413-de-11-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-do-consumo-de-bebidas-alcoolicas-nos-locais-de-venda-bem-como-nos-espacos-publicos-e-de-acesso-ao-publico-e-da-outras-providencia/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.413%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.,p%C3%BAblico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-413-de-11-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-do-consumo-de-bebidas-alcoolicas-nos-locais-de-venda-bem-como-nos-espacos-publicos-e-de-acesso-ao-publico-e-da-outras-providencia/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.413%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.,p%C3%BAblico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-413-de-11-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-a-proibicao-do-consumo-de-bebidas-alcoolicas-nos-locais-de-venda-bem-como-nos-espacos-publicos-e-de-acesso-ao-publico-e-da-outras-providencia/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.413%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.,p%C3%BAblico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-424-de-17-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-toque-de-recolher-e-regras-de-funcionamento-dos-estabelecimentos-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-424-de-17-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-toque-de-recolher-e-regras-de-funcionamento-dos-estabelecimentos-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-424-de-17-de-agosto-de-2020-dispoe-sobre-toque-de-recolher-e-regras-de-funcionamento-dos-estabelecimentos-no-ambito-do-municipio-de-campo-grande-e-da-outras-providencias/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-452-de-11-de-setembro-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-pub/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-452-de-11-de-setembro-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-pub/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-452-de-11-de-setembro-de-2020-altera-dispositivos-do-decreto-n-14-319-de-22-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-jornada-especial-e-temporaria-de-trabalho-nas-reparticoes-pub/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-456-de-14-de-setembro-de-2020-altera-o-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-regime-especial-de-pre/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.456%2C%20DE%2014%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-456-de-14-de-setembro-de-2020-altera-o-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-regime-especial-de-pre/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.456%2C%20DE%2014%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-456-de-14-de-setembro-de-2020-altera-o-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-regime-especial-de-pre/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.456%2C%20DE%2014%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-456-de-14-de-setembro-de-2020-altera-o-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-regime-especial-de-pre/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.456%2C%20DE%2014%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-456-de-14-de-setembro-de-2020-altera-o-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-regime-especial-de-pre/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.456%2C%20DE%2014%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-456-de-14-de-setembro-de-2020-altera-o-decreto-n-14-257-de-17-de-abril-de-2020-que-dispoe-sobre-regras-de-funcionamento-das-atividades-economicas-e-sociais-em-regime-especial-de-pre/#:~:text=DECRETO%20n.-,14.456%2C%20DE%2014%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,MS%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
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fornecimento de água na cidade de Campo Grande-MS, em virtude da pandemia covid-19. 

Disponível em:  http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-462-de-17-

de-setembro-de-2020-transforma-cargo-em-comissao-e-da-outras-

providencias/#:~:text=14.463%2C%20DE%2017%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,-

Prorroga%20os%20efeitos&text=do%20Decreto%20n.-

,14.383%2C%20de%2016%20de%20julho%20de%202020%2C%20que%20%E2%80%9CDisp

%C3%B5e,%2D19%20(Coronav%C3%ADrus)%E2%80%9D. 

CORUMBÁ 

DECRETO Nº 2.263, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Novo Coronavírus-COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.corumba.ms.gov.br/2020/03/prefeitura-adota-medidas-para-evitar-propagacao-do-
coronavirus/ 

DECRETO Nº 2.267, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre alteração do Decreto 2.263, 
de 16 de março de 2020 que trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus-COVID-19, e dá outras 
providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3637#/p:1/e:3637?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.268, DE 21 DE MARÇO DE 2020. Reconhece situação de emergência no 
Município de Corumbá, em decorrência da pandemia do Coronavírus COVID-19. Disponível 
em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3638#/p:1/e:3638?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.270, DE 23 DE MARÇO DE 2020. Institui Comitê Gestor de Crise - Pandemia  
COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3639#/p:1/e:3639?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.276, DE 26 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre a suspensão de prazos no 
âmbito do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências. Disponível em:  
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3642#/p:1/e:3642?find=coronavir

us 

PORTARIA - FMAP Nº 001, DE 30 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre a as medidas 
temporárias adotadas pela Fundação de Meio Ambiente do Pantanal - FMAP, para a 
prevenção do contágio do Coronavírus (COVID-19) e dá providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3645#/p:18/e:3645?find=coronavi
rus 

DECRETO Nº 2.285, DE 15 DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 
pagamento dos tributos municipais que especifica, e dá outras providências. Disponível em:  
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3655#/p:1/e:3655?find=coronavir

us 

DECRETO Nº 2.290, DE 22 DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação de prazos de 
medidas de combate ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível 
em:http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3659#/p:1/e:3659?find=coron
avirus 

DECRETO Nº 2.296, DE 28 DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre as medidas temporárias a 
serem adotadas, no âmbito da Administração Público do Município de Corumbá, para 
prevenção do contágio da doença denominada COVID-19. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3664#/p:2/e:3664?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.294, DE 28 DE ABRIL DE 2020. Regulamenta a gratificação de plantão da 
Barreira Sanitária e das Ações de Repatriamento como ações de enfrentamento ao Novo 
Coronavírus - COVID-19, da Secretaria Municipal de Saúde. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3665#/p:1/e:3665?find=coronavir
us 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-462-de-17-de-setembro-de-2020-transforma-cargo-em-comissao-e-da-outras-providencias/#:~:text=14.463%2C%20DE%2017%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,-Prorroga%20os%20efeitos&text=do%20Decreto%20n.-,14.383%2C%20de%2016%20de%20julho%20de%202020%2C%20que%20%E2%80%9CDisp%C3%B5e,%2D19%20(Coronav%C3%ADrus)%E2%80%9D
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-462-de-17-de-setembro-de-2020-transforma-cargo-em-comissao-e-da-outras-providencias/#:~:text=14.463%2C%20DE%2017%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,-Prorroga%20os%20efeitos&text=do%20Decreto%20n.-,14.383%2C%20de%2016%20de%20julho%20de%202020%2C%20que%20%E2%80%9CDisp%C3%B5e,%2D19%20(Coronav%C3%ADrus)%E2%80%9D
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-462-de-17-de-setembro-de-2020-transforma-cargo-em-comissao-e-da-outras-providencias/#:~:text=14.463%2C%20DE%2017%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,-Prorroga%20os%20efeitos&text=do%20Decreto%20n.-,14.383%2C%20de%2016%20de%20julho%20de%202020%2C%20que%20%E2%80%9CDisp%C3%B5e,%2D19%20(Coronav%C3%ADrus)%E2%80%9D
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-462-de-17-de-setembro-de-2020-transforma-cargo-em-comissao-e-da-outras-providencias/#:~:text=14.463%2C%20DE%2017%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,-Prorroga%20os%20efeitos&text=do%20Decreto%20n.-,14.383%2C%20de%2016%20de%20julho%20de%202020%2C%20que%20%E2%80%9CDisp%C3%B5e,%2D19%20(Coronav%C3%ADrus)%E2%80%9D
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-462-de-17-de-setembro-de-2020-transforma-cargo-em-comissao-e-da-outras-providencias/#:~:text=14.463%2C%20DE%2017%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,-Prorroga%20os%20efeitos&text=do%20Decreto%20n.-,14.383%2C%20de%2016%20de%20julho%20de%202020%2C%20que%20%E2%80%9CDisp%C3%B5e,%2D19%20(Coronav%C3%ADrus)%E2%80%9D
http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/decreto-n-14-462-de-17-de-setembro-de-2020-transforma-cargo-em-comissao-e-da-outras-providencias/#:~:text=14.463%2C%20DE%2017%20DE%20SETEMBRO%20DE%202020.,-Prorroga%20os%20efeitos&text=do%20Decreto%20n.-,14.383%2C%20de%2016%20de%20julho%20de%202020%2C%20que%20%E2%80%9CDisp%C3%B5e,%2D19%20(Coronav%C3%ADrus)%E2%80%9D
https://www.corumba.ms.gov.br/2020/03/prefeitura-adota-medidas-para-evitar-propagacao-do-coronavirus/
https://www.corumba.ms.gov.br/2020/03/prefeitura-adota-medidas-para-evitar-propagacao-do-coronavirus/
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3637%23/p:1/e:3637?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3637%23/p:1/e:3637?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3638%23/p:1/e:3638?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3638%23/p:1/e:3638?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3639%23/p:1/e:3639?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3639%23/p:1/e:3639?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3642%23/p:1/e:3642?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3642%23/p:1/e:3642?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3645%23/p:18/e:3645?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3645%23/p:18/e:3645?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3655%23/p:1/e:3655?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3655%23/p:1/e:3655?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3659%23/p:1/e:3659?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3659%23/p:1/e:3659?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3664%23/p:2/e:3664?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3664%23/p:2/e:3664?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3665%23/p:1/e:3665?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3665%23/p:1/e:3665?find=coronavirus
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RESOLUÇÃO Nº 77, de 30 DE ABRIL DE 2020. REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE QUE REALIZAM ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL, DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS - COVID 19. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3666#/p:5/e:3666?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.300, DE 5 DE MAIO DE 2020. Dispõe acerca da obrigatoriedade do uso de 
máscara facial não profissional do  deslocamento de pessoas pelos bens públicos no Município 
de Corumbá durante a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3668#/p:8/e:3668?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.301, DE 6 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a ampliação de prazos de 
medidas necessárias ao combate ao COVID-19, e dá outras providências. Disponível 
em:http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3669#/p:1/e:3669?find=coron
avirus 

DECRETO Nº 2.303, DE 07 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a alteração do Decreto Nº 2.272, 
de 23 de março de 2020, com nova redação dada pelo Decreto nº 2.287, de 17 de abril de 
2020. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3672#/p:1/e:3672?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.304, DE 8 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação de prazos de 
medidas de combate ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3673#/p:1/e:3673?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.312, DE 25 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a alteração do Decreto nº. 2.206, 
de 25 de outubro de 2019, e dá outras Providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3684#/p:1/e:3684?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.316, DE 29 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a ampliação de prazos de 
medidas necessárias ao combate ao COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3688#/p:1/e:3688?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.334, DE 16 DE JUNHO DE 2020. Estabelece medidas adicionais de combate  
ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3700#/p:2/e:3700?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.336, DE 25 DE JUNHO DE 2020. Dispõe sobre a readequação de medidas de  
enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3708#/p:2/e:3708?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.351, DE 15 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação de prazos de 
medidas de combate ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3724#/p:1/e:3724?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.356, DE 16 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre a reavaliação e readequação 
de medidas de combate ao COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3725#/p:2/e:3725?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.361, DE 24 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre a reavaliação e readequação 
de medidas de combate ao COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3732#/p:1/e:3732?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.364, DE 29 DE JULHO DE 2020. Dispõe sobre o estabelecimento de medidas 
restritivas às atividades que especifica, como forma de frear a circulação do  Coronavírus  -  
COVID-19,  e  dá  outras  providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3736#/p:1/e:3736?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.368, DE 4 DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação de prazos de 
medidas de combate ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3745#/p:1/e:3745?find=coronavir

http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3666%23/p:5/e:3666?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3666%23/p:5/e:3666?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3668%23/p:8/e:3668?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3668%23/p:8/e:3668?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3669%23/p:1/e:3669?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3669%23/p:1/e:3669?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3672%23/p:1/e:3672?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3672%23/p:1/e:3672?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3673%23/p:1/e:3673?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3673%23/p:1/e:3673?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3684%23/p:1/e:3684?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3684%23/p:1/e:3684?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3688%23/p:1/e:3688?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3688%23/p:1/e:3688?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3700%23/p:2/e:3700?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3700%23/p:2/e:3700?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3708%23/p:2/e:3708?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3708%23/p:2/e:3708?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3724%23/p:1/e:3724?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3724%23/p:1/e:3724?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3725%23/p:2/e:3725?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3725%23/p:2/e:3725?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3732%23/p:1/e:3732?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3732%23/p:1/e:3732?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3736%23/p:1/e:3736?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3736%23/p:1/e:3736?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3745%23/p:1/e:3745?find=coronavirus
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us 

DECRETO Nº 2.369, DE 6 DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre o horário excepcional de 
funcionamento do comércio de Corumbá, MS. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3748#/p:1/e:3748?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.371, DE 10 DE AGOSTO DE 2020. Altera, excepcionalmente, a data de 
pagamento da exigibilidade do ISSQN, das competências de Julho a Novembro/20, 
considerando o cenário de pandemia. Disponível: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3750#/p:1/e:3750?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.373, DE 13 DE AGOSTO DE 2020. Altera, excepcionalmente, a data de 
pagamento em cota única do ISS Fixo considerando o cenário da pandemia. Disponível 
em:http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3753#/p:1/e:3753?find=coron
avirus 

DECRETO Nº 2.377, DE 19 DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre a readequação do horário de 
funcionamento do comércio em geral e de prestação de serviços, bem como das atividades 
especificadas. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3763#/p:1/e:3763?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.378, DE 20 DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre a readequação do horário de 
funcionamento da atividade especificada. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3770#/p:1/e:3770?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.379, DE 24 DE AGOSTO DE 2020. Dispõe sobre a readequação do horário de 
funcionamento da atividade especificada. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3771#/p:1/e:3771?find=coronavir
us 

Decreto nº. 2.364/2020 de 25 de agosto de 2020,  o qual estabelece medidas restritivas as 
atividades que se especifica, como forma de frear a circulação do Coronavírus - Covid-19. 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3772#/p:1/e:3772?find=coronavir

us 

DECRETO Nº 2.391, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação de prazos 
de medidas de combate ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível em:  
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3786#/p:1/e:3786?find=coronavir

us 

DECRETO Nº 2.404, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. Dispõe sobre a readequação de 
medidas de enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível 
em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3803#/p:2/e:3803?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.414, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020. Dispõe sobre a readequação de medidas  
de enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3816#/p:3/e:3816?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.419, DE 7 DE OUTUBRO DE 2020. Dispõe sobre a adequação das medidas 
de combate ao coronavírus no âmbito da Administração Pública Municipal. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3822#/p:1/e:3822?find=coronavir
us 

DECRETO Nº 2.451, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.Prorroga o reconhecimento da situação 
de emergência no Município de Corumbá, em decorrência da pandemia do Coronavírus 
COVID-19. Disponível em: 
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3911#/p:7/e:3911?find=coronavir
us 

 

 

 

http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3745%23/p:1/e:3745?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3748%23/p:1/e:3748?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3748%23/p:1/e:3748?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3750%23/p:1/e:3750?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3750%23/p:1/e:3750?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3753%23/p:1/e:3753?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3753%23/p:1/e:3753?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3763%23/p:1/e:3763?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3763%23/p:1/e:3763?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3770%23/p:1/e:3770?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3770%23/p:1/e:3770?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3771%23/p:1/e:3771?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3771%23/p:1/e:3771?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3772%23/p:1/e:3772?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3772%23/p:1/e:3772?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3786%23/p:1/e:3786?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3786%23/p:1/e:3786?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3803%23/p:2/e:3803?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3803%23/p:2/e:3803?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3816%23/p:3/e:3816?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3816%23/p:3/e:3816?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3822%23/p:1/e:3822?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3822%23/p:1/e:3822?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3911%23/p:7/e:3911?find=coronavirus
http://do.corumba.ms.gov.br/corumba/portal/visualizacoes/pdf/3911%23/p:7/e:3911?find=coronavirus
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1.2 medidas Estaduais 

QUADRO 2 – Medidas estaduais adotadas  

MARÇO/2020 

DECRETO Nº 15.391, de 16 de março de 2020 - Dispõe sobre as medidas 
temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública do Estado 
de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sul-mato-grossense. 
Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.391-DE-16-DE-
MAR%C3%87O-DE-2020.pdf 

 

DECRETO Nº 15.393, de 17 de março de 2020 - Acrescenta o art. 2º-A ao 
Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 
temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública do Estado 
de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (SARSCoV-2), no território sul-mato-grossense. 
Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.393-DE-17-DE-
MAR%C3%87O-DE-2020..pdf 

Resolução Normativa SEDHAST-MS n. 214, de 18 de março de 2020 – 
Dispõe sobre a suspensão de atendimento ao público, a realização de 
audiências de conciliação e dos prazos dos processos instaurados, no âmbito 
da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor - PROCON/MS, 
pelo período de 30 dias, em razão da pandemia mundial do COVID-19, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, visando a prevenção do 
contágio da doença. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-SEDHAST-
MS-n.-214-de-18-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 620, de 19 de março de 2020 - Reconhece, 
para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da 
solicitação do Governador do Estado, encaminhada por meio da Mensagem nº 
7/2020, de 19 de março de 2020. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-
Legislativo.pdf 

DECRETO Nº 15.395, de 19 de março de 2020 - Institui o Regime Excepcional 
de Teletrabalho no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso 
do Sul, para a prevenção da transmissão e da proliferação da COVID-19 no 
território sul-mato-grossense. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-
N%C2%BA-15.395-DE-19-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf 

DECRETO Nº 15.396, de 19 de março de 2020 - Declara, no âmbito do 
Estado de Mato Grosso do Sul, situação de emergência em razão da pandemia 

about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.391-DE-16-DE-MAR%C3%87O-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.391-DE-16-DE-MAR%C3%87O-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.391-DE-16-DE-MAR%C3%87O-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.393-DE-17-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.393-DE-17-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.393-DE-17-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-SEDHAST-MS-n.-214-de-18-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-SEDHAST-MS-n.-214-de-18-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-SEDHAST-MS-n.-214-de-18-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Legislativo.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Legislativo.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.395-DE-19-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.395-DE-19-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf
about:blank
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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. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.396-DE-19-DE-
MAR%C3%87O-DE-2020..pdf 

Republica-se a PORTARIA JUCEMS-GP-Nº. 008-2020 - Estabelece a 
suspensão temporária de atendimento no âmbito da Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso do Sul – JUCEMS, como medida de proteção para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 
decorrente do coronavírus (COVID-19). Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Republica-se-
a-PORTARIA-JUCEMS-GP-N%C2%BA.-008-2020-DE-19-DE-
MAR%C3%87O.pdf 

RESOLUÇÃO Nº 11/SES/MS, de 20 de março de 2020 - Instituir o Centro de 
Operação de Emergência referente ao Novo Coronavírus, de caráter 
emergencial, para auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, 
prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações 
desenvolvidas pela SES e Instituições Envolvidas. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-11-SES-
MS.pdf 

PORTARIA N. 02 - FUNSAU, de 20 de março de 2020 - Dispõe sobre às 
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) no âmbito da 
FUNSAU/HRMS. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/PORTARIA-N.-02-DE-20-DE-MARC%CC%A7O-DE-
2020-FUNSAU.pdf 

DECRETO Nº 15.398, de 20 de março de 2020 - Estende, em caráter 
provisório, a adoção do Regime Excepcional de Teletrabalho, a partir de 23 de 
março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da 
Administração Pública Estadual, altera o Decreto nº 15.391, de 16 de março de 
2020, e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-
n%C2%BA-15.398-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf 
 

DECRETO Nº 15.397, de 20 de março de 2020 - Dispõe sobre a suspensão 
dos prazos administrativos, no âmbito da Administração Pública Direta e 
Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos que 
especifica. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/Decreto-n%C2%BA-15.397-de-20-de-mar%C3%A7o-
de-2020.pdf 

DECRETO Nº 15.399, de 23 de março de 2020 - Dispõe sobre a instalação de 
barreiras sanitárias para evitar a proliferação da doença COVID-19, decorrente 
do coronavírus (SARS-CoV-2), e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-

https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.396-DE-19-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.396-DE-19-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.396-DE-19-DE-MAR%C3%87O-DE-2020..pdf
about:blank
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-11-SES-MS.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-11-SES-MS.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-11-SES-MS.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/PORTARIA-N.-02-DE-20-DE-MARC%CC%A7O-DE-2020-FUNSAU.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/PORTARIA-N.-02-DE-20-DE-MARC%CC%A7O-DE-2020-FUNSAU.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/PORTARIA-N.-02-DE-20-DE-MARC%CC%A7O-DE-2020-FUNSAU.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-n%C2%BA-15.398-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-n%C2%BA-15.398-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.399-DE-23-DE-MAR%C3%87O-DE-2020.pdf
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N%C2%BA-15.399-DE-23-DE-MAR%C3%87O-DE-2020.pdf 

DECRETO Nº 15.399, de 24 de março de 2020 - Dispõe sobre a instalação de 
barreiras sanitárias para evitar a proliferação da doença COVID-19, decorrente 
do coronavírus (SARS-CoV-2), e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-
N%C2%BA-15.399-DE-23-DE-MAR%C3%87O-DE-2020-1.pdf 

Retificação à ementa do Decreto nº 15.399, 25 de março de 2020.  
Retificação da ementa do Decreto que prescreve sobre os pontos de 
fiscalização sanitária. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/Retifica%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-ementa-do-
Decreto-n%C2%BA-15.399.pdf 

DECRETO Nº 15.401, de 25 de março de 2020 - Prorroga prazos relacionados 
à entrega da Escrituração Fiscal Digital e à validade da certidão negativa de 
débitos. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.401.pdf 

RESOLUÇÃO N. 018-SES-MS, de 27 de março de 2020 -  Institui o Grupo de 
Trabalho para apoio às Compras, em Caráter Emergencial, na Secretaria de 
Estado de Saúde e na Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do 
Sul. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-N.-018-SES-MS.pdf 

DECRETO Nº 15.403, de 27 de março de 2020 - Institui, em caráter 
excepcional e temporário, a Comissão de Controle Sanitário do Estado de Mato 
Grosso do Sul, para os fins que especifica, e dá outras providências. Disponível 
em:https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-
N%C2%BA-15.403.pdf 

RESOLUÇÃO CONJUNTA CGE-PGE-SAD-SEFAZ nº 001, de 30 de março 
de 2020 - Dispõe acerca da adoção, pelos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Estadual, de procedimentos e boas práticas de instrução, 
governança e transparência, relacionadas a eventuais contratações diretas, 
motivadas pela declaração de situação de emergência em razão da pandemia 
por Doenças Infecciosas Virais - COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0), disposta no 
art. 1º do Decreto Estadual nº 15.396, de 19 de março de 2020. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Conjunta-CGE-PGE-
SAD-SEFAZ-n%C2%BA-001.pdf 

ABRIL/2020 

DECRETO Nº 15.408, de 01 de abril de 2020 - Altera a redação do art. 9º do 
Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, e do art. 3º do Decreto nº 15.396, 
de 19 de março de 2020. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-
N%C2%BA-15.408.pdf 
 

EDITAL DE EMERGÊNCIA PARA SELEÇÃO PÚBLICA N.º 002 - FCMS, de 

https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.399-DE-23-DE-MAR%C3%87O-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.399-DE-23-DE-MAR%C3%87O-DE-2020-1.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.399-DE-23-DE-MAR%C3%87O-DE-2020-1.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Retifica%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-ementa-do-Decreto-n%C2%BA-15.399.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Retifica%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-ementa-do-Decreto-n%C2%BA-15.399.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Retifica%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-ementa-do-Decreto-n%C2%BA-15.399.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.401.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.401.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-N.-018-SES-MS.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-N.-018-SES-MS.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.403.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-15.403.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Conjunta-CGE-PGE-SAD-SEFAZ-n%C2%BA-001.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Conjunta-CGE-PGE-SAD-SEFAZ-n%C2%BA-001.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Conjunta-CGE-PGE-SAD-SEFAZ-n%C2%BA-001.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-N%C2%BA-15.408.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-N%C2%BA-15.408.pdf
about:blank
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02 de abril de 2020 - O objetivo deste Edital é selecionar até 722 (setecentos e 
vinte e dois) artistas de todas as áreas artístico-culturais. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/EDITAL-DE-
EMERG%C3%8ANCIA-PARA-SELE%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA-
N.%C2%BA-002-FCMS.pdf 

DECRETO N. 15.411, de 02 de abril de 2020 - Acrescenta o art. 2º-A ao 
Decreto nº 15.395, de 19 de março de 2020, que institui o Regime Excepcional 
de Teletrabalho no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso 
do Sul, para a prevenção da transmissão e da proliferação da COVID-19 no 
território sul-mato-grossense. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-
N%C2%BA-15.411.pdf 

DECRETO N. 15410, de 02 de abril de 2020 - Acrescenta o art. 2º-B ao 
Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 
temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública do Estado 
de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e 
enfrentamento da emergência de saúde pública da importância internacional 
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sul-mato-grossense. 
Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/04/Decreto-n.-15410.pdf 
 

PORTARIA IMASUL N. 772, de 03 de abril de 2020 - Acrescenta o art. 1º-A. à 
Portaria IMASUL n. 771 de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o 
fechamento das Unidades de Conservação Estaduais e do Parque das Nações 
Indígenas – PNI, como parte das medidas temporárias adotadas pelo Instituto 
de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, para a prevenção do 
contágio do coronavírus e dá providências. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-
IMASUL-N.-772.pdf 

RESOLUÇÃO N. 30 CIB-SES, de 06 de abril de 2020 - Aprovar o Mapa 
Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI do Plano de Contingência Estadual para 
Infecção Humana pelo Coronavírus COVID 19 do Estado de Mato Grosso do 
Sul. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/04/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-30-CIB-SES.pdf 

RESOLUÇÃO N. 28 CIB-SES, de 6 de abril de 2020 - Homologar a Resolução 
n° 23/CIB que aprovou Ad Referendum o repasse de recursos financeiros aos 
municípios do Estado de Mato Grosso do Sul na totalidade definido na Portaria 
N° 480 de 23 de Março de 2020, no valor de R$ 7.896.200,48 (sete milhões, 
oitocentos e noventa e seis mil, duzentos reais e quarenta e oito centavos) para 
aquisição de materiais de custeio e demais ações de saúde relacionadas ao 
enfrentamento da circulação do COVID 19. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/04/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-28-CIB-SES.pdf 

PORTARIA DETRAN MS “N” Nº 073, de 06 de abril de 2020 - Dispõe sobre a 
prorrogação do prazo de suspensão do atendimento ao público em razão da 

https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/EDITAL-DE-EMERG%C3%8ANCIA-PARA-SELE%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA-N.%C2%BA-002-FCMS.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/EDITAL-DE-EMERG%C3%8ANCIA-PARA-SELE%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA-N.%C2%BA-002-FCMS.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/EDITAL-DE-EMERG%C3%8ANCIA-PARA-SELE%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA-N.%C2%BA-002-FCMS.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-N%C2%BA-15.411.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-N%C2%BA-15.411.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-n.-15410.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-n.-15410.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-IMASUL-N.-772.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-IMASUL-N.-772.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-30-CIB-SES.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-30-CIB-SES.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-28-CIB-SES.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-28-CIB-SES.pdf
about:blank
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pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 
Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/04/PORTARIA-DETRAN-MS-
%E2%80%9CN%E2%80%9D-N%C2%BA-073.pdf 

PORTARIA Nº 870 - Diário Oficial da União, de 08 de abril de 2020 - 
Reconhece o Estado de Calamidade Pública no Estado de Mato Grosso do 
Sul/MS. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/04/PORTARIA-N%C2%BA-870-Di%C3%A1rio-Oficial-da-
Uni%C3%A3o.pdf 

PORTARIA “P” FCMS N.º 024, de 13 de abril de 2020 - Designa membros 
para comporem a comissão de Edital Emergencial referente ao auxilio e 
necessidade básicas dos artistas Sul-mato-grossense em virtude da pandemia 
COVID-19 cujo o objetivo e o projeto “MS/Cultura Presente”. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-
%E2%80%9CP%E2%80%9D-FCMS-N.%C2%BA-024.pdf 

PORTARIA “P” FCMS N.º 025 2020, de 14 de abril de 2020 - Designação dos 
presidentes de comissão conforme instrução contida no Edital Emergencial 
para seleção publica referente ao auxilio e necessidade básicas dos artistas 
Sul-mato-grossense em virtude da pandemia 
COVID-19 cujo objetivo e o projeto “MS/Cultura Presente”. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-
%E2%80%9CP%E2%80%9D-FCMS-N.%C2%BA-025-2020-DE-13-DE-ABRIL-
DE-2020.-14abr.pdf 

RESOLUÇÃO N. 37 CIBSES, de 24 de abril de 2020 - Aprovar a atualização 
do Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI do Plano de 
Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID 19 do 
Estado de Mato Grosso do Sul. https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-37-CIBSES-1.pdf 

DECRETO Nº 15.420, DE 27 DE ABRIL DE 2020 -  
Acrescenta os arts. 2º-C, 2º-D e 2º-E ao Decreto nº 15.391, de 16 de março de 
2020, que dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito 
da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção 
do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde 
pública da importância internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), 
no território sul-mato-grossense. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-
N%C2%BA-15.420-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf 

DECRETO Nº 15.417, DE 27 DE ABRIL DE 2020 - Acrescenta dispositivo ao 
art. 3º do Decreto nº 15.396, de 19 de março de 2020, que declara o 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. 
Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA-15.417-DE-27-DE-ABRIL-DE-

https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-DETRAN-MS-%E2%80%9CN%E2%80%9D-N%C2%BA-073.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-DETRAN-MS-%E2%80%9CN%E2%80%9D-N%C2%BA-073.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-DETRAN-MS-%E2%80%9CN%E2%80%9D-N%C2%BA-073.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-N%C2%BA-870-Di%C3%A1rio-Oficial-da-Uni%C3%A3o.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-N%C2%BA-870-Di%C3%A1rio-Oficial-da-Uni%C3%A3o.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-N%C2%BA-870-Di%C3%A1rio-Oficial-da-Uni%C3%A3o.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-%E2%80%9CP%E2%80%9D-FCMS-N.%C2%BA-024.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-%E2%80%9CP%E2%80%9D-FCMS-N.%C2%BA-024.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-%E2%80%9CP%E2%80%9D-FCMS-N.%C2%BA-025-2020-DE-13-DE-ABRIL-DE-2020.-14abr.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-%E2%80%9CP%E2%80%9D-FCMS-N.%C2%BA-025-2020-DE-13-DE-ABRIL-DE-2020.-14abr.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-%E2%80%9CP%E2%80%9D-FCMS-N.%C2%BA-025-2020-DE-13-DE-ABRIL-DE-2020.-14abr.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-37-CIBSES-1.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-37-CIBSES-1.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA-15.420-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA-15.420-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA-15.417-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA-15.417-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf
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2020.pdf 

DECRETO Nº 15.416, DE 27 DE ABRIL DE 2020 - Altera a redação do caput 
do art. 5º do Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as 
medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública 
do Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença 
COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sulmato-
grossense, e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-
N%C2%BA-15.416-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf 

RESOLUÇÃO N. 38-CIB-SES, de 29 de abril de 2020 -  Aprovar a atualização 
do Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI do Plano de Contingência 
Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID 19 do Estado de 
Mato Grosso do Sul. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-38-CIB-SES.pdf 

RESOLUÇÃO NORMATIVA SEDHAST-MS-Nº 221, de 29 de abril de 2020 -  
Prorroga o prazo de Suspensão de Atendimento ao público, a realização de 
audiências de conciliação e os prazos dos processos instaurados no âmbito da 
Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – PROCON/MS. 
Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-
SEDHAST-MS-N%C2%BA-221.pdf 

MAIO 

DECRETO Nº 15.441, DE 20 DE MAIO DE 2020 - Altera o Decreto nº 15.349, 
de 21 de janeiro de 2020, que regulamenta os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 5.457, 
de 16 de dezembro de 2019, que dispõe sobre formas excepcionais de 
pagamento de créditos tributários relativos ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá 
outras providências. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.441-DE-20-DE-MAIO-DE-
2020..pdf 

DECRETO Nº 15.448, DE 27 DE MAIO DE 2020 - Institui o Comitê Gestor do 
Plano de Retomada Pós-Crise da COVID-19, no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul, nos termos que especifica. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-
N%C2%BA-15.448-DE-27-DE-MAIO-DE-2020..pdf 

JUNHO 

Edital de Emergência para Seleção Pública nº 003, de atrações culturais 
para a participação no "Projeto MS Cultura Presente", de 04 de junho de 
2020 - O objetivo do Edital é selecionar até 150 (cento e cinquenta) artistas e 
profissionais de produção de todas as áreas artístico-culturais. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-de-
Emerg%C3%AAncia-para-Sele%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-

https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA-15.417-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA-15.416-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-N%C2%BA-15.416-DE-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-38-CIB-SES.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-N.-38-CIB-SES.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-SEDHAST-MS-N%C2%BA-221.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-SEDHAST-MS-N%C2%BA-221.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-SEDHAST-MS-N%C2%BA-221.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.441-DE-20-DE-MAIO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.441-DE-20-DE-MAIO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.441-DE-20-DE-MAIO-DE-2020..pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.448-DE-27-DE-MAIO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.448-DE-27-DE-MAIO-DE-2020..pdf
about:blank
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-de-Emerg%C3%AAncia-para-Sele%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-n%C2%BA-003-de-atra%C3%A7%C3%B5es-culturais-para-a-participa%C3%A7%C3%A3o-no-Projeto-MS-Cultura-Presente.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-de-Emerg%C3%AAncia-para-Sele%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-n%C2%BA-003-de-atra%C3%A7%C3%B5es-culturais-para-a-participa%C3%A7%C3%A3o-no-Projeto-MS-Cultura-Presente.pdf
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n%C2%BA-003-de-atra%C3%A7%C3%B5es-culturais-para-a-
participa%C3%A7%C3%A3o-no-Projeto-MS-Cultura-Presente.pdf 

DECRETO Nº 15.453, DE 9 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre a notificação 
dos fornecedores e consumidores e o acordo virtual, nos procedimentos 
administrativos conciliatórios, na forma que especifica, no âmbito de atuação 
da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor 
(PROCON/MS).Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.453-DE-9-DE-JUNHO-DE-
2020.pdf 

DECRETO Nº 15.456, DE 18 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação nos 
locais que especifica, no território sul-mato-grossense, como medida para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da 
COVID-19. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.456-DE-18-DE-JUNHO-
DE-2020.pdf 

DECRETO Nº 15.460, DE 23 DE JUNHO DE 2020 - Altera a redação do inciso 
III do art. 2º do Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 
as medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração 
Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da 
doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no 
território sul-mato-grossense. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-
N%C2%BA-15.460-DE-23-DE-JUNHO-DE-2020.pdf 

PORTARIA IMASUL N. 789 DE 24 DE JUNHO DE 2020 - Altera a Portaria 
IMASUL n. 771 de 20 de março de 2020 que dispõe sobre o fechamento das 
Unidades de Conservação Estaduais e do Parque das Nações Indígenas – 
PNI, como parte das medidas temporárias adotadas pelo Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, para a prevenção do contágio do 
coronavírus e dá providências. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-
IMASUL-N.-789-DE-24-DE-JUNHO-DE-2020.pdf 

DECRETO Nº 15.463, DE 25 DE JUNHO DE 2020 - Acrescenta o art. 2º-G ao 
Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 
temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública do Estado 
de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e 
enfrentamento da emergência de saúde pública da importância internacional 
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sul-mato-grossense. 
Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.463-DE-25-DE-JUNHO-
DE-2020.pdf 

DECRETO Nº 15.462, DE 25 DE JUNHO DE 2020 - Cria o Programa de Saúde 
e Segurança da Economia (PROSSEGUIR), e institui o Comitê Gestor do 

https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-de-Emerg%C3%AAncia-para-Sele%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-n%C2%BA-003-de-atra%C3%A7%C3%B5es-culturais-para-a-participa%C3%A7%C3%A3o-no-Projeto-MS-Cultura-Presente.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-de-Emerg%C3%AAncia-para-Sele%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-n%C2%BA-003-de-atra%C3%A7%C3%B5es-culturais-para-a-participa%C3%A7%C3%A3o-no-Projeto-MS-Cultura-Presente.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.453-DE-9-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.453-DE-9-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.453-DE-9-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.456-DE-18-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.456-DE-18-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.456-DE-18-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.460-DE-23-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.460-DE-23-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-IMASUL-N.-789-DE-24-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-IMASUL-N.-789-DE-24-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.463-DE-25-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.463-DE-25-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.463-DE-25-DE-JUNHO-DE-2020.pdf
about:blank
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Programa de Saúde e Segurança da Economia, no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul, nos termos que especifica. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-
N%C2%BA-15.462-DE-25-DE-JUNHO-DE-2020..pdf 

PORTARIA CBMMS/BM-1 N. 297, DE 30 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre 
a regularização das unidades de atendimento médico de caráter temporário 
junto ao Corpo de Bombeiros Militar, enquanto durar a excepcionalidade da 
pandemia ocasionada pelo COVID-19 e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/PORTARIA-
CBMMS-BM-1-N.-297-DE-30-DE-JUNHO-DE-2020..pdf 

JULHO 

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DA ECONOMIA (PROSSEGUIR) Nº 1, DE 2 DE JULHO DE 
2020- Aprova e publica o Programa de Saúde e Segurança da Economia 
(PROSSEGUIR). Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/Comite-Prosseguir.pdf 

DECRETO Nº 15.470, DE 7 DE JULHO DE 2020 - Altera a redação de 
dispositivos do Decreto nº 15.396, 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. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/DOE-n.-10.218-DECRETO-N%C2%BA-15.470-DE-7-
DE-JULHO-DE-2020.P%C3%81G.2.pdf 

RESOLUÇÃO Nº 060/CIB/SES/MS, de 10 de julho de 2020 - Homologar o 
compromisso pactuado com os gestores municipais referente a 
responsabilidade deles de enviar ofício com o Decreto n. 15.396, de 19 de 
março de 2020, para todas as suas instituições privadas e públicas, bem como 
fiscalizar o cumprimento do Decreto, em relação à obrigação de informar, em 
tempo real, à Secretaria de Estado de Saúde os dados de internações de 
casos suspeitos e/ou confirmados de coronavírus (COVID-19), por meio do 
site https://aplicacao.saude.ms.gov.br/ eSICOVID19. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-060-CIB-
SES-MS.pdf 
 

Resolução Normativa SEDHAST/MS nº 226, de 16 de julho de 2020 - Dispõe 
sobre a fruição dos prazos dos processos administrativos instaurados no 
âmbito da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – 
PROCON/MS e estabelece critérios para o atendimento ao público de forma 
virtual e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-SEDHAST-
MS-n%C2%BA-226-de-16-de-julho-de-2020.pdf 

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE SAÚDE E 

https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.462-DE-25-DE-JUNHO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-N%C2%BA-15.462-DE-25-DE-JUNHO-DE-2020..pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/PORTARIA-CBMMS-BM-1-N.-297-DE-30-DE-JUNHO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/PORTARIA-CBMMS-BM-1-N.-297-DE-30-DE-JUNHO-DE-2020..pdf
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Comite-Prosseguir.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Comite-Prosseguir.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DOE-n.-10.218-DECRETO-N%C2%BA-15.470-DE-7-DE-JULHO-DE-2020.P%C3%81G.2.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DOE-n.-10.218-DECRETO-N%C2%BA-15.470-DE-7-DE-JULHO-DE-2020.P%C3%81G.2.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DOE-n.-10.218-DECRETO-N%C2%BA-15.470-DE-7-DE-JULHO-DE-2020.P%C3%81G.2.pdf
about:blank
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-060-CIB-SES-MS.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-060-CIB-SES-MS.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-060-CIB-SES-MS.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-SEDHAST-MS-n%C2%BA-226-de-16-de-julho-de-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-SEDHAST-MS-n%C2%BA-226-de-16-de-julho-de-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-SEDHAST-MS-n%C2%BA-226-de-16-de-julho-de-2020.pdf
about:blank
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SEGURANÇA DA ECONOMIA (PROSSEGUIR) Nº 2, DE 22 DE JULHO DE 
2020 - Publica a classificação das atividades e dos serviços, por faixa de risco, 
considerados essenciais, não essenciais de baixo risco, não essenciais de 
médio risco, não essenciais de alto risco e não recomendados, no âmbito do 
Estado de Mato Grosso do Sul, aprovada pelo Comitê Gestor do Programa de 
Saúde e Segurança da Economia (PROSSEGUIR).Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-
GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-
ECONOMIA-PROSSEGUIR-2.pdf 

DECRETO “E” Nº 80, DE 22 DE JULHO DE 2020 - Declara “Situação de 
Emergência Ambiental” na área do Bioma Pantanal no Estado de Mato Grosso 
do Sul, em decorrência do conjunto de fatores ambientais negativos que 
resultam na propagação de incêndios florestais, no prejuízo à navegabilidade 
dos rios, culminando na emissão de altíssimos índices de fumaça que 
prejudicam ainda mais a saúde da população de toda a região, já em 
emergência de saúde em função da doença COVID-19. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-
%E2%80%9CE%E2%80%9D-N%C2%BA-80-DE-22-DE-JULHO-DE-2020..pdf 

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DA ECONOMIA (PROSSEGUIR) Nº 2, DE 22 DE JULHO DE 
2020. (Republicada por incorreção) - Publica a classificação das atividades e 
dos serviços, por faixa de risco, considerados essenciais, não essenciais de 
baixo risco, não essenciais de médio risco, não essenciais de alto risco e não 
recomendados, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, aprovada pelo 
Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia 
(PROSSEGUIR). Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-
GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-
ECONOMIA-PROSSEGUIR.pdf 

DECRETO Nº 15.479, DE 27 DE JULHO DE 2020 - Dá nova redação ao art. 
2º-G do Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as 
medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública 
do Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença 
COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública da importância 
internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sul-mato-
grossense. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/DECRETO-N%C2%BA-15.479-DE-27-DE-JULHO-
DE-2020.pdf 

DECRETO Nº 15.487, DE 29 DE JULHO DE 2020 - Altera a redação de 
dispositivos do Decreto nº 15.426, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre a 
prorrogação de prazos processuais, no âmbito da Secretaria de Estado de 
Fazenda. Disponível em: https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/08/DECRETO-N%C2%BA-15.487-DE-29-DE-JULHO-
DE-2020..pdf 

about:blank
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR-2.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR-2.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR-2.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR-2.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-%E2%80%9CE%E2%80%9D-N%C2%BA-80-DE-22-DE-JULHO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-%E2%80%9CE%E2%80%9D-N%C2%BA-80-DE-22-DE-JULHO-DE-2020..pdf
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-N%C2%BA-15.479-DE-27-DE-JULHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-N%C2%BA-15.479-DE-27-DE-JULHO-DE-2020.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-N%C2%BA-15.479-DE-27-DE-JULHO-DE-2020.pdf
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DECRETO-N%C2%BA-15.487-DE-29-DE-JULHO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DECRETO-N%C2%BA-15.487-DE-29-DE-JULHO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DECRETO-N%C2%BA-15.487-DE-29-DE-JULHO-DE-2020..pdf
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AGOSTO 

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROSSEGUIR Nº 3, DE 11 DE 
AGOSTO DE 2020 - Publica as fichas técnicas dos indicadores do Programa 
de Saúde e Segurança da Economia (PROSSEGUIR), e altera a redação de 
dispositivos do subitem 4.2.1.1 do Anexo da Deliberação do Comitê do 
Prosseguir nº 1, de 2 de julho de 2020. Disponível em: 
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/08/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-
GESTOR-DO-PROSSEGUIR-N%C2%BA-3-DE-11-DE-AGOSTO-DE-2020..pdf 

FONTE:https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=281#:~:text=3%C2%BA%20do%20Decreto%2
0n%C2%BA%2015.396,territ%C3%B3rio%20sul-mato-grossense. Acesso em: 22/12/2020. 

Elaboração: Observatório do Turismo de MS 

 

1.3. MEDIDAS DE ÂMBITO FEDERAL 

QUADRO 3 – Medidas federais adotadas em 2020 em razão da pandemia da 

Covid-19 

MARÇO/2020 

DECRETO Nº 10.277, DE 16 DE MARÇO DE 2020 - Institui o Comitê de Crise 
para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. Disponível em: 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.277-de-16-de-marco-de-2020- 
248166483 

RESOLUÇÃO Nº 5.875, DE 17 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019/2020, 
no âmbito do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-
5.875-de-17-de-marco-de-2020- 248564025 
 

RESOLUÇÃO Nº 152, DE 18 DE MARÇO DE 2020 - Prorroga o prazo para 
pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional. Disponível 
em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-152-de-18-de-marco-de-
2020- 248649668. 

PORTARIA Nº 125, DE 19 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe sobre a restrição 
excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos dos 
países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-125-de-19-de-marco-de-2020- 248881224 

PORTARIA Nº 126, DE 19 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe sobre a restrição 
excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos dos 
países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa. Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-
/portaria-n-126-de-19-de-marco-de-2020-248881688  

PORTARIA Nº 141, DE 19 DE MARÇO DE 2020 - Altera dispositivos da 
Portaria nº 75, de 20 maio de 2015, com a redação que lhe foi conferida pela 
Portaria nº 166, de 12 de junho de 2019, que aprova as normas gerais e 
critérios de aplicação dos recursos do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR 
em operações de financiamento. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2

about:blank
about:blank
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROSSEGUIR-N%C2%BA-3-DE-11-DE-AGOSTO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROSSEGUIR-N%C2%BA-3-DE-11-DE-AGOSTO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROSSEGUIR-N%C2%BA-3-DE-11-DE-AGOSTO-DE-2020..pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=281#:~:text=3%C2%BA%20do%20Decreto%20n%C2%BA%2015.396,territ%C3%B3rio%20sul-mato-grossense
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=281#:~:text=3%C2%BA%20do%20Decreto%20n%C2%BA%2015.396,territ%C3%B3rio%20sul-mato-grossense
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.277-de-16-de-marco-de-2020-%20248166483
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.277-de-16-de-marco-de-2020-%20248166483
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.875-de-17-de-marco-de-2020-%20248564025
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.875-de-17-de-marco-de-2020-%20248564025
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-152-de-18-de-marco-de-2020-%20248649668
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-152-de-18-de-marco-de-2020-%20248649668
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-125-de-19-de-marco-de-2020-%20248881224
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-125-de-19-de-marco-de-2020-%20248881224
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-126-de-19-de-marco-de-2020-248881688
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-126-de-19-de-marco-de-2020-248881688
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20141-%2020-mtur.htm
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0141- 20-mtur.htm 

PORTARIA Nº 601, DE 27 DE MARÇO DE 2020 - Fica instituído o Centro 
Operacional Aduaneiro de Gestão da Crise gerada pela Pandemia da Doença 
pelo Coronavírus 2019 (Cogec-Covid-19). Disponível em: 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-601-de-27-de-marco-de-2020-
25006014 

ABRIL 

RESOLUÇÃO CGSN Nº 154, DE 03 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre a 
prorrogação de prazos de pagamento de tributos no âmbito do Simples 
Nacional, em razão da pandemia da Covid-19. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&i
dAto= 108368 

 

LEI Nº 14.058, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - Estabelece a 
operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Lei nº 
14.020, de 6 de julho de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14058.htm 
 

MAIO 

DECRETO Nº 10342, DE 07 DE MAIO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-
2022/2020/Decreto/D10342.htm 

DECRETO Nº 10344, DE 08 DE MAIO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Disponível 
em:  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-
2022/2020/Decreto/D10344.htm 

LEI Nº 13998, DE 14 DE MAIO DE 2020. Promove mudanças no auxílio 
emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020; e dá outras 
providências. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-
2022/2020/Lei/L13998.htm 

PORTARIA Nº 255, DE 22 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre a restrição 
excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer 
nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - Anvisa. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-255-20-
ccv.htm#art10 

LEI Nº 14.002, DE 22 DE MAIO DE 2020 - Altera as Leis nos 11.371, de 28 de 
novembro de 2006, e 12.249, de 11 de junho de 2010, para dispor a respeito 
das alíquotas do imposto sobre a renda incidentes nas operações que 
especifica, e as Leis nos 9.825, de 23 de agosto de 1999, 11.356, de 19 de 
outubro de 2006, e 12.462, de 4 de agosto de 2011; autoriza o Poder Executivo 
federal a instituir a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo 
(Embratur); extingue o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur); revoga a Lei 
nº 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14002.htm 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20141-%2020-mtur.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-601-de-27-de-marco-de-2020-25006014
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-601-de-27-de-marco-de-2020-25006014
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=%20108368
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14058.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10342.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10342.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10344.htm
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13998.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13998.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14002.htm
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JUNHO 

PORTARIA Nº 428, DE 15 DE JUNHO DE 2020 - Dispor sobre o calendário de 
pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 
de abril de 2020. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
428-de-25-de-junho-de-2020- 263473206 

DECRETO Nº 10.404, DE 22 DE JUNHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.277, 
de 16 de março de 2020, que institui o Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da Covid-19. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10404.htm 

LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 – lei ALDIR BLANC - Dispõe sobre 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-
14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628 

DECRETO nº 10.412, DE 30 DE JUNHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 10.316, 
de 7 de abril de 2020, para prorrogar o período de pagamento do auxílio 
emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10412.htm 

JULHO 

DECRETO nº 10.413, DE 02 DE JULHO DE 2020 - Autoriza o Instituto 
Nacional do Seguro Social a prorrogar o período das antecipações de que 
tratam os art. 3º e art. 4º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10413.htm 

LEI Nº 14.019, DE 2 DE JULHO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de 
proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis 
ao público, em vias públicas e em transportes públicos, sobre a adoção de 
medidas de assepsia de locais de acesso público, inclusive transportes 
públicos, e sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários 
durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. 
Mensagem de veto. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-
14.019-de-2-de-julho-de-2020-264918074. 
 

LEI Nº 14.020, DE 6 DE JULHO DE 2020 - Conversão da Medida Provisória nº 
936, de 2020 - Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020; altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 
19 de dezembro de 2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 
de abril de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras providências. • 
Redução da Jornada de trabalho e salários • Suspensão do Contrato de 
Trabalho • Benefício Emergencial para Manutenção de Emprego e Renda . 
Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.020-de-6-de-julho-de-
2020-265386938 

LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020 - Dispõe sobre medidas de proteção 
social para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos 
territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-428-de-25-de-junho-de-2020-%20263473206
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-428-de-25-de-junho-de-2020-%20263473206
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10404.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10412.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10413.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.019-de-2-de-julho-de-2020-264918074
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.019-de-2-de-julho-de-2020-264918074
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.020-de-6-de-julho-de-2020-265386938
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.020-de-6-de-julho-de-2020-265386938
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nos territórios indígenas; estipula medidas de apoio às comunidades 
quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades 
tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas 
situações emergenciais e de calamidade pública. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14021.htm 

DECRETO nº 10.417, DE 07 DE JULHO DE 2020 - Institui o Conselho 
Nacional de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10417.htm 

DECRETO Nº 10.422, DE 13 DE JULHO DE 2020 - Prorroga os prazos para 
celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de 
suspensão temporária do contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos 
benefícios emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/D10422.htm 

LEI Nº 14.029, DE 28 DE JULHO DE 2020 - Dispõe sobre a transposição e a 
reprogramação de saldos financeiros constantes dos fundos de assistência 
social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de 
repasses federais. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14029.htm 
 

AGOSTO 

LEI Nº 14.034, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 - Dispõe sobre medidas 
emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-
19; e altera as Leis nos 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 6.009, de 26 de 
dezembro de 1973, 12.462, de 4 de agosto de 2011, 13.319, de 25 de julho de 
2016, 13.499, de 26 de outubro de 2017, e 9.825, de 23 de agosto de 1999. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/L14034.htm 

LEI COMPLEMENTAR Nº 174, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 - Autoriza a 
extinção de créditos tributários apurados na forma do Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), mediante 
celebração de transação resolutiva de litígio; e prorroga o prazo para 
enquadramento no Simples Nacional em todo o território brasileiro, no ano de 
2020, para microempresas e empresas de pequeno porte em início de 
atividade. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp174.htm 

LEI Nº 14.046, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 - Dispõe sobre o adiamento e o 
cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e 
de cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14046.htm 
 

SETEMBRO 

LEI Nº 14.057, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 - Disciplina o acordo com 
credores para pagamento com desconto de precatórios federais e o acordo 
terminativo de litígio contra a Fazenda Pública e dispõe sobre a destinação dos 
recursos deles oriundos para o combate à Covid-19, durante a vigência do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14021.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10417.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10422.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10422.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14029.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14034.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14034.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp174.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14046.htm
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estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020; e altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e a Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14057.htm 
 

DECRETO Nº 10.488, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - Regulamenta a 
Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, que institui o auxílio 
emergencial residual para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) responsável 
pelo surto de 2019, altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abri 2020, e dá outras 
providências. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/D10488.htm  

DECRETO Nº 10.489, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - Altera o Decreto nº 
10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10489.htm 

OUTUBRO 

DECRETO Nº 10.517, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 - Prorroga os prazos 
para celebrar acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho e para efetuar o 
pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de 
julho de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/D10517.htm 

DECRETO Nº 10.531, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 - Institui a Estratégia 
Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/D10531.htm 

DEZEMBRO 

MEDIDA PROVISÓRIA No 1.024, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 – Altera a 
Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, para prorrogar o prazo de vigência de 
medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da 
covid-19. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-
n-1.024-de-31-de-dezembro-de-2020-297446236 
FONTE: Disponível em: https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/?p=8117. Acesso em: 
22/12/2020. 
Elaboração: Observatório do Turismo de MS, 2021 
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