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DECRETO Nº 116 DE 15 DE MAIO DE 2020

“ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS AO DECRETO
Nº  073,  DE  06  DE  ABRIL  DE  2020,  PARA
ESTABELECER  NOVAS  MEDIDAS  PARA
ENFRENTAMENTO  A  PANDEMIA  DO
CORONAVIRUS-COVID-19,  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 a imperiosa necessidade de avaliar constantemente as medidas adotadas de maneira a
conter a proliferação do coronavírus - COVID-19; 

CONSIDERANDO as deliberações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao coronavírus – COVID-
19, instituído pelo Decreto Municipal nº. 046, de 16 de março de 2020, conforme reunião realizada em 14
de maio p.p.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer definição para o conceito de aglomeração de pessoas,
evitando  interpretação  subjetiva  dos  agentes  incumbidos  dos  procedimentos  de  fiscalização  para
cumprimento das restrições impostas pelo Poder Público Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 10-B:

“Art. 10-B. Para os fins de aplicação deste Decreto entende-se por aglomeração de pessoas o conjunto
de 06 (seis) ou mais indivíduos.” (NR)   

Art. 2º O inciso IV do art. 7º do Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020, passa vigorar com a seguinte
redação:

“IV – reuniões ou comemorações em locais públicos ou privados, inclusive residências particulares, que
causem aglomeração, como festas, aniversários, casamentos, bodas, encontros de família ou amigos,
cursos, palestras ou similares, em toda extensão do Município de Três Lagoas, inclusive nos Distritos de
Arapuá e Garcia, bem como em condomínio, ranchos e sítios.” (NR)

Art. 3º O inciso VII, do §9º, do art. 7º, do Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020, passa vigorar com a
seguinte redação:

“VII – Para os fins do disposto no inciso anterior os estabelecimentos bancários ficam obrigados a
adotar o atendimento mediante sistema de agendamento individual ou distribuição de senha com hora
marcada, de um dia para o outro, salvo casos urgentes ou que necessitem atendimento no mesmo dia,
observando, em qualquer caso, a limitação fixada no inciso I deste parágrafo.”.(NR).

Art.4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Três Lagoas, 15 de maio de 2020.



Ângelo Guerreiro 

Prefeito Municipal
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