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DECRETO Nº. 120, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO  DOS DECRETOS Nº
095, DE 24 DE ABRIL DE 2020 E Nº 163, DE 24 DE JULHO
DE 2020 E ALTERAÇÃO DOS DECRETOS Nº 073, DE 06
DE ABRIL DE 2020, Nº 096, DE 23 DE ABRIL DE 2020, Nº
097, DE 24 DE ABRIL DE 2020, Nº 098, DE 24 DE ABRIL
DE 2020, Nº 100, DE 24 DE ABRIL DE 2020, Nº 131, DE 05
DE JUNHO DE 2020, Nº 175, DE 04 DE AGOSTO DE 2020,
Nº 234, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020, Nº 235, DE 13 DE
OUTUBRO DE 2020 E Nº 256, DE 04 DE NOVEMBRO DE
2020,  DE  MODO  A  RESTABELECER  O  REGIME  DE
TRABALHO  PRESENCIAL  PARA  TODOS  OS
SERVIDORES  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL  E  SUSPENDER  AS  PROIBIÇÕES  DA
MESMA  NATUREZA  IMPOSTAS  PARA  AS  DIVERSAS
ATIVIDADES DA INICIATIVA PRIVADA, COM EFEITOS
A PARTIR DE 1º  DE MARÇO DE 2021,  E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. 

ÂNGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica
do Município de Três Lagoas/MS), 

CONSIDERANDO  que  o  afastamento  de  servidores  em  decorrência  das  medidas  de  enfrentamento  ao
COVID-19 já perdura por quase dez meses, circunstância que compromete a eficiência e a continuidade dos
serviços  públicos  municipais,  quer  pela  ausência  de  pessoal  nos  vários  postos  de  trabalho  como  pela
sobrecarga daqueles mantidos em regime de trabalho presencial; 

CONSIDERANDO  que  o  afastamento  dos  servidores  onera  os  cofres  públicos  a  medida  que  em
determinados casos torna imprescindível a nomeação ou contratação por excepcional interesse público de
substituto para atender a demanda; 

CONSIDERANDO  os  limites  impostos  pela  Lei  Complementar  nº173/2020,  que  impede  aumento  de
despesas  até  31  de  dezembro  de  2021,  exigindo  do  gestor  um  rigoroso  controle  das  contas  públicas,
notadamente com a despesa de pessoal; 

CONSIDERANDO  que segundo dados obtidos junto ao SESMT a proporção de servidores afastados que
foram contaminados com COVID-19 (4,4%) apresenta diferença mínima com relação aos servidores mantidos
em regime de trabalho presencial (4,7%) dentre os quais apenas duas ocorrências de contágio no ambiente de
trabalho foram até hoje confirmadas, o que pode ser interpretado como um indicador de que o afastamento do
trabalho presencial não previne o contágio, tampouco que o trabalho presencial é causa de potencialização;  

CONSIDERANDO  que  a  Administração  Pública  Municipal  vem  adotando  todas  as  medidas  de
biossegurança estabelecidas pelos protocolos de saúde vigentes,  inclusive com fornecimento de EPi’s nas
atividades laborais em que são necessários. 

CONSIDERANDO que se pode presumir que o contágio é potencializado por comportamentos e costumes
sociais externos ao ambiente de trabalho, como restou evidenciado com os aumentos de casos após os festejos
de final de ano, período em que os órgãos públicos se encontravam em recesso. 

CONSIDERANDO que igual interpretação se aplica as diversas atividades da iniciativa privada.  



DECRETA. 

Art. 1º. Ficam revogados os Decretos de nº 095, de 24 de abril de 2020 e nº 163, de 24 de julho de 2020, para
retorno às atividades de todos os servidores públicos municipais afastados e restabelecimento do regime de
trabalho presencial. 

Art. 2º. Competirá ao SESMT avaliar caso a caso a necessidade de afastamento dos servidores municipais ou
readaptação da função ou do ambiente de trabalho, segundo os protocolos e atos normativos vigentes emitidos
pelos  órgãos  de  saúde,  aplicáveis  ao  enfrentamento  da  COVID-19,  bem  como  atestar  a  aptidão  para
nomeações ou contratações quando presentes doenças ou comorbidades que impeçam o exercício imediato da
função. 

Art. 3º. O inciso II do artigo 1º do Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020; inciso II do artigo 1º do decreto nº
097, de 24 de abril de 2020; inciso XV do artigo 1º do decreto nº 098, de 24 de abril de 2020; inciso VI do
artigo 1º do decreto nº 100, de 24 de abril de 2020; inciso XVII do artigo 1º do decreto nº 131, de 05 de junho
de 2020; inciso XIV do artigo 1º do decreto nº 175, de 04 de agosto de 2020; inciso XIV do artigo 1º do
decreto nº 234, de 13 de outubro de 2020; e inciso XII do artigo 1º do decreto nº 235, de 13 de outubro de
2020, passam a vigorar igualmente com a seguinte redação: 

“(...)
Os  empregados  e  colaboradores  que  apresentarem  sintomas  sugestivos  da  Covid-19,  deverão  ser
imediatamente afastados e encaminhados para uma unidade de saúde para atendimento especializado;”.
(NR). 

Art. 4º O caput do inciso XVI do Art. 1º-A do Decreto nº 097, de 24 de abril de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação: 

“Art.1º-A (..) 

XVI - Fica proibido de participar das aulas, na condição de aluno, as seguintes pessoas” (NR)  

Art. 5º  O caput do §3º Art. 1º do Decreto nº 098, de 24 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte
redação: 

“Art.1º (..) 

§3º - É vedado o ingresso, na condição de cliente, consumidor, mero visitante ou acompanhante destes, das
seguintes pessoas nos estabelecimentos que trata este Decreto” (NR) 

Art. 6º O caput do Art. 4º do Decreto nº 096, de 23 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art.4º  É proibido permanecer no local  de celebração na condição de  professantes  de  fé,  visitantes  ou
acompanhantes destes as seguintes pessoas” (NR) 

Art. 7º O caput do inciso XVII do Art. 1º do Decreto nº 234, de 13 de outubro de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação: 

“Art.1º (..) 

XVII – Conforme proibição contida no Decreto nº 098, de 24 de abril de 2020, fica vedado o ingresso, na
condição de consumidor, das seguintes pessoas nas salas de sessões:” (NR) 

Art. 8º  O inciso XVI do Art. 2º do Decreto nº 256, de 04 de novembro de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação: 

“Art.2º (..) 



XVI – Fica vedado o ingresso, na condição de visitante, de pessoas maiores de 70 (setenta) anos, gestante e
aquelas pertencentes aos grupos de risco, segundo classificação existente em Legislação Municipal.” (NR)  

Art. 9º O Art. 6º do Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.6º Durante o estado de emergência declarado pelo Decreto Municipal nº 054, de 19 de março de 2020,
fica suspenso o transporte individual de passageiros em motocicletas de aluguel (mototáxi) e congêneres.”
(NR) 

Art. 10 Ficam revogados o inciso X do caput do Art 1º, os §§º 12º,13º e 15º do Art 1º, e o Art. 2º-A, todos do
Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020. 

Parágrafo único. A revogação mencionada no  caput deste artigo não exime o empregador da observância a
legislação trabalhista e notas técnicas do Ministério Público do Trabalho, notadamente quanto as medidas de
enfrentamento ao COVID-19 e prevenção a saúde do trabalhador. 

Art. 11. O anexo único do Decreto nº 095, de 24 de abril de 2020, passa a integrar o presente Decreto para
fins de aplicação, no que couber, das hipóteses previstas na legislação municipal, sobretudo nos Decretos a
que se faz menção. 

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março
de 2021, ficando revogadas as demais disposições em contrário. 

Três Lagoas, 12 de fevereiro de 2021. 

Ângelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 

ANEXO ÚNICO 

DO DECRETO Nº. 120, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

Categorias de risco clínico (doenças crônicas): 

I) Doenças respiratórias crônicas: 

a. Asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave); 

b. DPOC; 

c. Bronquiectasia; 

d. Fibrose Cística; 

e. Doenças Intersticiais do pulmão; 

f. Displasia broncopulmonar; 

g. Hipertensão arterial Pulmonar; 

h. Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade. 

II) Doenças cardíacas crônicas: 

a. Doença cardíaca congênita; 



b. Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; 

c. Doença cardíaca isquêmica; 

d. Insuficiência cardíaca. 

III) Doenças renais crônicas: 

a. Doença renal nos estágios 3, 4 e 5; 

b. Síndrome nefrótica; 

c. Paciente em diálise. 

IV) Doenças hepáticas crônicas: 

a. Atresia biliar; 

b. Hepatites crônicas; 

c. Cirrose. 

V) Doenças neurológicas crônicas: 

a. Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica;  

b. Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC, Indivíduos com paralisia  

c. cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; 

d. Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; 

e. Deficiência neurológica grave. 

VI) Diabetes: 

a. Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos. 

b. Imunossupressão: 

c. Imunodeficiência congênita ou adquirida 

d. Imunossupressão por doenças ou medicamentos. 

VII) Obesos: 

a. Obesidade grau III. 

VIII)Transplantados: 

a. Órgãos sólidos; 

b. Medula óssea. 

IX) Portadores de trissomias: 

a. Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Sídrome de Wakany, dentre outras trissomias.  
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