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tas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando
a proteção da coletividade; e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
COVID-19: DECRETO Nº 020/2021

DECRETA:

DECRETO Nº 020/2021

CAPÍTULO I

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A PREVENÇÃO
DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) A
SEREM ADOTADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL À POPULAÇÃO EM GERAL
Artigo 1° -Fica decretado que o funcionamento de todas as atividades e
serviços ficará sujeito às seguintes condições:

O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. Benancy
Lemes da Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal.

I – De segunda à sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre às 05h00m e 20h00m;
II – Aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre às 05h00m e 12h00m, com exceção a restaurante que terá o funcionamento até as 14h00m, com funcionamento de
30% de sua capacidade de lotação.

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação;

§ 1º As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres,
de transporte coletivo, transporte individual remunerado de passageiros
por meio de taxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis,
exceto conveniências (com exceção os localizados em rodovias), as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos,
serviços de manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo, não ficam sujeitas às restrições de horário do presente artigo.

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de
janeiro de 2.020, declarou Emergência da Saúde Pública de Importância
Internacional – ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação
pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no dia 11 de março
de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis com a gravidade da situação a ser enfrentada;

§ 2° As igrejas, templos e congêneres terão o funcionamento das 05h00m
e 19h00m respeitando o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade
máxima do local, observados os limite de horário definidos nos incisos do
caput e diante o cumprimento de normas de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

Considerando os índices de taxas de ocupação dos leitos públicos de
UTI’s, que conforme os dados contidos no Painel Epidemiológico nº. 397
Coronavírus/Covid-19 Mato Grosso, de 08 de abril de 2021, da Secretaria
Estadual de Saúde, indicam 97,56% de taxa de ocupação;
Considerando o aumento de demanda hospitalar pública e privada por
oxigênio medicinal e medicamentos necessários para intubação de pacientes em estado grave como decorrência do aumento do número de contaminações e internações;

Artigo 2º - O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até às 23h00m, inclusive aos domingos.
Parágrafo único: As farmácias e congêneres poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de dias e horários.

Considerando a necessidade de adoção de medidas não farmacológicas
para evitar a disseminação da Covid-19 sem olvidar da manutenção das
necessidades essenciais coletivas;

Artigo 3º - Todos os estabelecimentos em atividade no território do Município de Acorizal devem observar os seguintes protocolos de saúde e normas sanitárias durante seu funcionamento:

Considerando a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em ação
de controle concentrado de constitucionalidade, que conferiu aos Municípios o poder para, diante da realidade, adotar as medidas restritivas à circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas para
preservar a vida;

I - Evitar circulação de pessoas pertencentes ao grupo de risco, conforme
definição do Ministério da Saúde;
II - Disponibilizar locais adequados para lavagem frequente das mãos com
água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº. 672 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI nº. 6.341, reafirmou a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem sobre normas que
cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância sanitária e epidemiológicas;

III - ampliar a frequência diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos,
máquinas acionadas por toque manual, elevadores e outros;
IV - Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas;

Considerando que o Município de Acorizal/MT deve pautar suas ações
com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando as medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19) à realidade
local, sobretudo quanto a observância dos direitos e garantias individuais
assegurados constitucionalmente;

V - Controlar o acesso de modo a garantir o distanciamento mínimo de
1,5m entre as pessoas;
VI - Vedar o acesso de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal;

Considerando que compete ao Município zelar pela preservação do bemestar da população e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem como adotar imediatamente as medidas que
se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais;

VII - medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a
37,8º;
VIII - manter os ambientes arejados por ventilação natural;

Considerando que as ações a serem implementadas devem zelar pela
preservação da dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais medidas imedia-
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sencial da população, com a orientação aos funcionários sobre o modo
correto de relacionamento com o público.

do a responsabilização civil, administrativa e penal, daqueles que descumprirem as determinações contidas no presente decreto.

Artigo 4º - Fica terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica
nos locais de venda, sejam eles supermercados, conveniências, restaurante ou congêneres, ainda que dentro dos horários permitidos para funcionamento descrito no Artigo 1º.

Artigo 12 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá caracterizar crime por parte do infrator, sujeitando-se às medias penais e processuais penais, a cargo da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar.
Artigo 13 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá ocasionar o cancelamento do Alvará de funcionamento, aplicação de multa, sem
prejuízo das sanções penais previstas nos artigos 268 a 330 do Código
Penal

Artigo 5º - Fica expressamente proibida circulação/comércio de ambulantes de atividade não essencial.
Artigo 6º - Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) no Município de Acorizal-MT a partir das 21h00m até às 05h00m.

Artigo 14 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo
prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade.

§ 1º Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após as 20h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade policial responsável pela fiscalização.

Artigo 15 - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer
momento de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Artigo 16 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em
vigor, outrora determinadas pelo Município de Acorizal-MT que não conflitem com as determinações constantes no presente instrumento.

§2º A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte de
cargas e passageiros em rodovias estaduais e federais.

Artigo 17 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Artigo 7º - A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da:

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 09 de abril de 2021.

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

Benancy Lemes da Silva

II - Órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal;

Prefeito Municipal

III - Polícia Militar – PM/MT;
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

IV - Polícia Judiciária Civil – PJC/MT; e

PLANEJAMENTO E FINANCAS
COVID-19: RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021

V - Corpo de Bombeiros Militar – CBM/MT.
VI – Outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório;
Parágrafo único A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar aglomerações, inclusive em bares e restaurantes.

RESULTADO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021

CAPÍTULO II

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso,
designado pelo Decreto nº. 3535/2021; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 24/03/2021, licitação na modalidade de
Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. 008/2021, que teve como
vencedoras a empresas: AHS COMERCIO E SERVICOS DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ: 37.152.127/0001-36; SNOP INDUSTRIA
E COMERCIO DEPAPEL LTDA, CNPJ: 4.686.134/0001-20; IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DECONFECCOES LTDA, CNPJ: 08.952.092/
0001-11; MICHELE ALVES E SILVA 09085983606, CNPJ: 37.240.147/
0001-69; PLASTICOS V.P. INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA, CNPJ: 35.
159.991/0001-34; GRAMADO DISTRIBUIDORA ECOMERCIO EIRELI,
CNPJ: 19.808.881/0001-08; NOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 38.
343.404/0001-50.

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EM GERAL
Artigo 8º - No período de vigência do Decreto funcionarão, exclusivamente, os serviços administrativos internos, ficando suspenso o atendimento
ao público no âmbito do Executivo Municipal.
§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica nas Secretarias Municipais
que exijam plantão permanente (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e Abastecimento de Água, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Assistência e
Promoção Social) e atividades essenciais como a Coleta de Lixo.
§ 2º – Na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
será mantido somente o Setor de Tributos para atendimento ao público,
devendo o restante do trabalho ser mantido na forma caput do artigo.

Água Boa / MT, 09 de abril de 2021.
Marcos da Silva

Artigo 9º - Fica suspenso o prazo de tramitação dos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo Municipal, durante o prazo de vigência
do Decreto.

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Artigo 10 - Fica autorizada a manutenção da agenda do Departamento de
Licitações e Contratos, visto o caráter essencial dos serviços que serão licitados, permitindo-se a realização de sessões presenciais, as quais deverão obrigatoriamente observar as medidas de biossegurança outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando a prevenção e enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19).

GABINETE DO PREFEITO
COVID-19: DECRETO Nº. 0106/2021
SÚMULA: “DISPÕE sobre a atualização das MEDIDAS TEMPORÁRIAS
RESTRITIVAS NECESSÁRIAS PARA PREVENÇÃO DOS RISCOS DE
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS EM CUMPRIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 874/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

JULIO CESAR DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de
Mato Grosso, usando de suas atribuições legais, e, em atendimento ao
Decreto Estadual nº 874/2021.

Artigo 11 – Fica determinado aos servidores públicos municipais encarregados de realizar a fiscalização dos presentes medidas, a remessa das informações necessárias aos órgãos competentes, para fins de tomada das
providências necessárias quanto a formalização de procedimentos visan-
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CONSIDERANDO a DETERMINAÇÃO JUDICIAL proferida nos autos n.
º 1003497-90.2021.8.11.0000 que impõe ao Município o cumprimento do
decreto Estadual nº 874/2021;
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CONSIDERANDO que o decreto Estadual 874/2021 atualizou a classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção de
medidas restritivas pelos Municípios para prevenir a disseminação da COVID-19;

XII- Será de responsabilidade exclusiva dos estabelecimentos comerciais
realizarem o controle de entrada e quantidade de pessoas no interior do
estabelecimento, autorizando apenas um membro por família, respeitando o limite máximo de 30% de capacidade máxima do local nos horários
autorizados para funcionamento, sob pena da aplicação das penalidades
previstas na Lei Municipal nº 1.201/2021;

Considerando a atualização do painel epidemiológico nº 394 atualizado
no dia 06/04/2021, em que Apiacás passou ser classificada como risco Alto de contaminação;

XIII- Todas as atividades deverão observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população, com a orientação aos
funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no período de emergência em saúde pública;

Considerando a necessidade de adoção de medidas preparatórias para a
quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à quarentena voluntária e
outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para evitar
a circulação e aglomeração de pessoas.

XIV- Fica determinada a quarentena domiciliar para pessoas acima de 60
anos e grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias;

D E C R E T A:
Capítulo I

XV- Fica proibida a aglomeração de pessoas em residências particulares,
sítios, chácaras, fazendas, balneários, casas de veraneio, balsas, e nas
faixas contíguas aos rios e lagos do município de Apiacás/MT;

Das medidas temporárias aplicadas no âmbito do município de Apiacás para a população em geral
Art. 1º - Em atendimento a determinação judicial proferida nos autos n.º
1003497-90.2021.8.11.0000 e em consonância com o decreto Estadual nº
874/2021, ficam determinadas as seguintes medidas a serem cumpridas
no âmbito do município de Apiacás no Período de 16 (dezesseis) dias, iniciando no dia 10/04/2021 (sábado) a 25/04/2021 (domingo);

XVI- Fica suspenso o atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de
atendimento ao público não-presenciais;
XVII- Fica proibido o funcionamento dos parques de diversões públicos e
particulares por prazo indeterminado;

I- Fica proibida a circulação de pessoas em vias públicas, a permanência
em local público e espaço de uso comum, bem como a realização de qualquer atividade em local privado no horário compreendido entre as 21h00m
e as 05h00m;

XVIII- Fica proibida a realização de atividades esportivas de forma coletiva
que causem aglomeração por prazo indeterminado até que haja nova deliberação por parte do Comitê.

II- Fica proibido a comercialização e o consumo de essências e carvão utilizado para narguile em todo território do município de Apiacás, seja em
estabelecimento comercial, via pública, espaço público e espaço de uso
comum;

XIX- Os estabelecimentos comerciais em geral ficam proibidos de divulgar
publicamente promoções da venda de produtos, para evitar aglomerações
de pessoas tanto no interior quanto na parte externa do estabelecimento,
durante a vigência do presente decreto.

III- Fica proibida a circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco,
conforme definição do Ministério da Saúde;

Capítulo II
dos horários de funcionamento das atividades comerciais de 2ª a 6ª
feira, sábados, domingos e feriados

IV- Fica determinado o isolamento domiciliar de pacientes em situação
confirmada de COVID-19, em caráter obrigatório, por prescrição médica,
pelos prazos definidos em protocolos sob pena de serem multados e processados criminalmente;

Art. 2º - As atividades comerciais de modo geral poderão funcionar de segunda a sexta feira, no período compreendido das 05h00min às 20h00min,
devendo respeitar todas as determinações previstas no artigo 1º, incisos I
ao XV, sob pena de ser aplicadas multas previstas na Lei Municipal nº 1.
201/2021.

V- Fica determinado a quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em
situação de caso suspeito para de COVID-19, e daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica sob pena de
serem multados e processados criminalmente;

§ 1º – Aos sábados as atividades comerciais de modo geral poderão funcionar no período compreendido das 05h00min às 12h00min, com exceção
dos Mercados e Mercearias que poderão funcionar até as 20h00min.

VI- Os estabelecimentos públicos e privados deverão disponibilizar locais
adequados para lavagem freqüente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;

§ 2º – Aos domingos e feriados todas as atividades de modo geral deverão
ficar fechadas, com exceção dos restaurantes. Os estabelecimentos comerciais que produzem alimentos prontos para o consumo como assados
e marmitas, poderão funcionar no período compreendido das 05h00min às
12h00min somente na modalidade delivery (entrega em domicílio).

VII- Os estabelecimentos públicos e privados deverão ampliar a freqüência
diária de limpeza e desinfecção de locais freqüentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por
toque manual e outros;

§ 3º - Os serviços de delivery somente poderá ocorrer para entrega de
alimentos prontos para o consumo, diariamente no horário compreendido
entre as 05h:00m e as 23h00m, ficando vedado a venda ou entrega de bebida alcoólica fora dos horários previstos no presente decreto.

VIII- Deverão ser evitadas a realização presencial de reuniões de trabalho
e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de
ferramentas tecnológicas;

§ 4º –As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres,
transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências,
serviços de manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo, não ficam sujeitas às restrições de horário de funcionamento
do presente artigo.

IX- No caso de existência de filas, os estabelecimentos comerciais de modo geral deverão guardar o espaço mínimo de 1,5 metros de distância entre os clientes.
X- Fica proibido o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de
proteção facial, ainda que artesanal, sob pena de serem multados;

Capítulo III
Das restrições para comercialização de bebidas alcoólicas

XI- Os estabelecimentos comerciais de modo geral deverão manter os ambientes arejados por ventilação natural;
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comercializar bebidas alcoólicas, desde que sejam atendidas as seguintes
determinações;

máxima do local e o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as pessoas, devendo ser observadas às condições determinadas neste Decreto.

§1º - De segunda a sexta feira, no período compreendido 05h00min às
20h00min;

Capítulo VI

§2º - Aos sábados fica permitida a venda de bebida alcoólica somente no
período compreendido das 05h00min às 12h00min;

Art. 6º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da:

Do poder de fiscalização para fazer cumprir o decreto

I – Polícias Civil e Militar;

§3º - A partir das 12h00min do sábado, aos domingos e feriados fica proibida a venda e entrega na modalidade delivery de qualquer bebida alcoólica por qualquer estabelecimento comercial, sob pena do estabelecimento
ser multado no valor de R$ 1.500,00 (artigo 6º da Lei Municipal nº 1.201/
2021), e suspensão da atividade comercial pelo prazo de 30 dias;

II - Vigilância Sanitária;
III - Outros órgãos municipais investidos de poder de fiscalização.
Parágrafo Único – Conforme determinado pelo decreto Estadual nº 874/
2021, a Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de Mato Grosso juntamente
com os fiscais designados pela Secretaria de Saúde, ficam autorizados
a dispersar aglomerações, inclusive em bares, restaurantes, lanchonetes,
conveniências, distribuidoras, espaços públicos e eventos em residências
particulares, podendo adentrar em qualquer local ou estabelecimento, seja
ele público ou privado, para apurar denuncia de descumprimento das medidas descritas no presente decreto e proceder a aplicação de multa prevista em Lei Municipal.

Capítulo IV
Das medidas temporárias aplicadas na prestação do serviço público
municipal
Art. 4º – Fica suspenso o atendimento presencial em órgãos públicos e
concessionários de serviços públicos pelo período de vigência do presente
decreto, mediante reavaliação da autoridade competente, com exceção do
atendimento na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de
Assistência Social;

Capítulo VII
das penalidades pelo descumprimento do decreto

§ 1º – O atendimento eletrônico nas repartições públicas será realizado no
período compreendido das 08h00min às 12h00min, através dos seguintes
endereços de e-mails e telefones:

Art. 7º. Em caso de descumprimento das normas descritas nesse Decreto,
serão aplicadas as penalidades administrativas cabíveis conforme legislação Municipal e Estadual vigente, sem prejuízo da apuração de ilícitos cíveis e criminais eventualmente praticados pela pessoa física ou jurídica.

Ø Secretaria Municipal de Administração e Finanças: administracao@apiacas.mt.gov.br.

Art. 8º. O presente decreto entra em vigor no dia 10/04/2021 (sábado),
revogando-se as disposições em contrário.

Ø Departamento de Tributos: tributos@apiacas.mt.gov.br.
Ø Departamento Jurídico: juridicoprefeituraapiacas@gmail.com.

Registra-se. Publique-se. Cumpra-se.

Ø Secretaria Municipal de Saúde: saudeapiacas20@gmail.com

Apiacás/MT, 09 de abril de 2021.

Ø Secretaria Municipal de Educação: educacaoapiacas@hotmail.
com.

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Ø Secretaria Municipal de Agricultura:
sec.mun.deagriculturaapc@outlook.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

Ø Prefeitura: Telefone 3593-2200.

GABINETE DO PREFEITO
COVID-19: COVID 19 - DECRETO N.º 4.125/2021

Ø Departamento de Tributos: Telefone 3593-2204/2214
Ø Secretaria de Obras: Telefone 98431-0851.

SÚMULA:

Ø Secretaria de Urbanismo: Telefone 98151-8817.

“ATUALIZA AS MEDIDAS RESTRITIVAS PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

Ø Secretaria Municipal de Agricultura: Telefone 98429-7422.
Ø Sefaz: Telefone 3593-2226.

SELUIR PEIXER REGHIN, Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe é conferida pela Lei
Orgânica Municipal;

§ 2º - Ficam suspensasas aulas presenciais em creches e escolas municipais e estaduais, ficando autorizada a realização das aulas de maneira
remota.

CONSIDERANDO a DETERMINAÇÃO JUDICIAL proferida nos autos n.º
1003497-90.2021.811.0007 que impõe aos Municípios o cumprimento das
medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n. 874, de 25 de março
de 2021;

§ 3º - Fica permitida somente a retirada dos materiais apostilados nas unidades de ensino através de agendamento organizado e planejado para
evitar aglomerações.
§ 4º - As instituições de ensino a distância e cursos profissionalizantes
da rede privada poderão atender presencialmente desde que observadas
à quantidade máxima de ocupação dos alunos e os cuidados com a higienização do local, no período compreendido de segunda a sexta feira
das 05h00min às 20h00min, aos sábados no período compreendido das
05h00min às 12h00min.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 874 de 25 de março de 2021,
que atualiza classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes
para adoção, pelos Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Painel Epidemiológico n° 394 Coronavirus/COVID-19, classificou o Município de Aripuanã como NÍVEL ALTO;

Capítulo V

DECRETA:

do funcionamento das igrejas, templos e congêneres

Art. 1º Fica decretado no Município de Aripuanã/MT novas medidas não
farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, por 10 (dez) dias, restritivas à circulação de pessoas e ao funcionamento das atividades privadas, para a prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus em todo o
território municipal, nas situações que especifica.

Art. 5º - As igrejas, templos e congêneres, poderão funcionar de segundafeira a sexta-feira, sábados, domingos e feriados no período compreendido
das 05h00min às 20h00min, respeitando o limite de 30% de capacidade
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Art. 2º Com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação
no território municipal e reduzir o impacto no sistema de saúde, ficam determinadas as seguintes medidas não-farmacológicas:

as medidas de distanciamento, uso obrigatório de máscara, utilização de
álcool 70%, dentre outras medidas sanitárias eficazes.
Art. 7º Todas as atividades e serviços poderão funcionar de segunda à
sexta-feira no período compreendido entre às 05h00m e 20h00m e aos sábados no período compreendido entre às 05h00m e 13h00m, obedecidas
as disposições deste Decreto e os protocolos de saúde e normas sanitárias.

I -evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme
definição do Ministério da Saúde;
II -isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos;

§ 1º As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres,
de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado
de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de
combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, água,
telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstos no presente
artigo.

III -quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso
suspeito para de COVID-19, e de daqueles que com ele tiveram contato,
em caráter obrigatório, por prescrição médica;
IV - disponibilizar, em estabelecimentos públicos e privados, locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;
V - ampliar, em estabelecimentos públicos e privados, a frequência diária
de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por toque
manual, elevadores e outros;

§ 2º Excepcionalmente, os supermercados, mercados e mercearias poderão funcionar aos Sábados das 05h00m até as 20h00m, e aos Domingos
das 05h00m até as 12h00m, ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias.

VI - evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas;

§ 3º Os supermercados devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família.
§ 4º Os Bares, botecos, lanchonetes, distribuidoras de bebidas, conveniências, restaurantes, casas de cafés e chás, padarias, os carrinhos/trailers de comidas em geral e espetinhos diversos, inclusive os localizados
nos espaços e passeios públicos, sorveterias e similares, vendas de açaí
e similares, serviços de alimentação e outros estabelecimentos de gênero
alimentício, bem como as tabacarias e as lojas que comercializam os insumos para consumo do mesmo, ficam autorizadas ao funcionamento e/ou
atendimento presencial, de forma controlada, com venda de alimentos de
segunda á domingo até ás 23h00min, mediante o cumprimento das medidas de proteção.

VII - controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;
VIII - vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal;
IX -manter os ambientes arejados por ventilação natural;
X - adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde;

§ 5º Excepcionalmente, as distribuidoras de bebidas funcionarão na modalidade take away, onde o cliente retira a mercadoria no estabelecimento, ou na modalidade delivery, sendo vedado o consumo de bebidas
no local.

XI -observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população, com a orientação aos funcionários sobre o modo
correto de relacionamento com o público no período de emergência em
saúde pública;

§ 6º O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado
até as 23h59m, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e congêneres, que poderão funcionar, na modalidade delivery,
sem restrição de dias e horários.

XII - quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 (sessenta) anos e
grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias.

§ 7º As igrejas e templos poderão funcionar, das 05h00m as 21h00m,
desde que observadas as medidas de distanciamento, uso obrigatório de máscara, utilização de álcool 70%, dentre outras medidas sanitárias eficazes.

Art. 3.º Fica proibida a realização de atividades de lazer ou evento que
cause aglomeração, tais como festas e confraternizações, inclusive em espaços fora do ambiente urbano (em balneários, pesqueiros, beira de rios e
outros).

Art. 8º Fica proibido durante a vigência deste Decreto:

Art. 4º Permanece suspenso o atendimento ao público na Prefeitura Municipal de Aripuanã e nas demais repartições municipais em que haja atendimento administrativo ao público, devendo funcionar normalmente o expediente interno, sendo os atendimentos realizados mediante agendamento
e/ou via telefone.

I - o funcionamento de parques, balneários e clubes, públicos ou privados,
em área urbana ou rural, no Município de Aripuanã; e
II - a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas, em espaços públicos ou privados.

Parágrafo único. Os serviços públicos essenciais permanecerão inalterados e serão executados em conformidade com as atribuições e competência da respectiva Secretaria.

Art. 9º. Fica instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Aripuanã a partir das 00h00m (meia-noite) até as
05h00m.

Art. 5º As aulas presenciais em instituições privadas de ensino (creches,
escolas e universidades) poderão ser retomadas, observadas as medidas
de distanciamento, uso obrigatório de máscara, utilização de álcool 70%,
dentre outras medidas sanitárias eficazes.

Parágrafo único. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente
artigo os funcionários e prestadores de serviços cujo funcionamento é permitido após as 00h00m, bem como outras situações específicas a serem
analisadas pela autoridade responsável pela fiscalização.

Art. 6° Fica permitido aos professores e demais profissionais da educação
o acesso aos estabelecimentos municipais de ensino para o desenvolvimento de suas atividades, desde que de forma escalonada e observadas

Art. 10. A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo do(s):
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II - Polícia Militar - PM/MT;

DA REMUNERAÇÃO

III - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; e

Cláusula 3ª – O Município pagará mensalmente a título de vencimento o
valor de R$ 4.837,76 (Quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta
e seis centavos).

IV - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório.
§ 1º. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar
aglomerações.

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cláusula 4ª – O (a) Contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir a carga
horária referida na cláusula 1ª, no período já comprometido neste Contrato.

§ 2º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade
policial competente, além da aplicação de multas e sanções cíveis cabíveis.

Cláusula 5ª – O Município descontará do vencimento do (a) Contratado
(a), eventuais faltas ao serviço não justificadas.

§ 3º. O descumprimento das medidas não farmacológicas impostas no
presente Decreto, ensejará a aplicação das penalidades previstas conforme estabelecido na Lei nº 11.316, de 02 de março de 2021, com a redação
alterada pela Lei nº 11.326, de 24 de março de 2021, que prevê multa a
partir de R$ 500,00 (quinhentos reais) para Pessoa Física e R$ 10.000,00
(dez mil reais) para Pessoas Jurídicas.

PARAGRAFO ÚNICO – O abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretará em rescisão contratual.
Cláusula 6ª – O contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir o prazo legal do contrato e caso haja interesse em solicitar a rescisão contratual deverá ser realizada por requerimento escrito com no mínimo 30 (trinta) dias
de antecedência, para as devidas providencias.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor nesta data, excepcionalmente mediante afixação no Mural da Prefeitura, e posterior publicação no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto n.° 4.122/2021.

Cláusula 7ª – O não cumprimento, pelo (a) Contratado (a), das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for cabível.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias do mês de
abril de 2021.

Cláusula 8ª – A Secretaria Municipal de Saúde fica responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo Contrato.

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita Municipal

Cláusula 9ª – Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS, para qual o Contratado contribuirá obrigatoriamente e terá
os benefícios nele previsto.

Registre-se e publique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Cláusula 10ª - As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

COVID-19: CONTRATO 080/2021 - SELETIVO 002/2020/SMS - POR
PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Órgão/Unida- Funcional Programá- Natureza de Desde
tica
pesa
020601
10.301.1002.2040
3.1.90.04

CONTRATO Nº 080/2021 – SMS
POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULOS 002/2020

Fonte de Recursos
102

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 02 (vias) vias de igual teor e
forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

O Município de Cáceres – MT, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/
0001-83, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde,
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA, de ora em diante denominado
simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a) HORACIO CUSTODIO DA
SILVA, Brasileiro (a), Residente e Domiciliado (a) na Rua Cristo Rei, Nº
47, Jardim Celeste, em Cáceres-MT, portador (a) do RG n° 0765983-0
SSP/MT e CPF n° 452.504.801-87, daqui por diante denominado (a) Contratado (a), pelo presente Contrato por Prazo Determinado, com fulcro no
artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica
Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005. Considerando o Edital
002/2020 - Processo Seletivo Simplificado de Títulos, resolvem de comum
acordo firmar o presente Contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 29 de março de 2021.
_______________________________________
HORACIO CUSTODIO DA SILVA
Contratado (a)
_______________________________________
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA
Contratante
TESTEMUNHAS:
___________________________________

DO OBJETO

CPF nº_____________________________

Cláusula 1ª – O Objeto do presente Contrato por prazo determinado consiste na admissão de HORACIO CUSTODIO DA SILVA no cargo de Enfermeiro, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais em caráter
de excepcional interesse público, para exercer suas funções na Central de
Atendimento a COVID da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Cáceres.

___________________________________
CPF nº _____________________________
COVID-19: CONTRATO 068/2021 - SELETIVO 002/2020/SMS - POR
PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

DO PRAZO DE VIGÊNCIA
CONTRATO Nº 068/2021 – SMS

Cláusula 2ª – A referida Contratação tem início em 29 de Março de 2021
e término em 28 de Setembro de 2021 e poderá ser rescindido antecipadamente com base nos fundamentos previstos na Lei 1931/2005.
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O Município de Cáceres – MT, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/
0001-83, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde,
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA, de ora em diante denominado
simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a) EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA, Brasileiro (a), Residente e Domiciliado (a) na Rua do
Membeca Nº 321 Maracanazinho, em Cáceres-MT, portador (a) do RG n°
120177735-4 SSP/MT e CPF n° 046.760.751-62, daqui por diante denominado (a) Contratado (a), pelo presente Contrato por Prazo Determinado,
com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da
Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005. Considerando o Edital 002/2020 - Processo Seletivo Simplificado de Títulos, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato, conforme as cláusulas
e condições seguintes:

forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.
Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 22 de março de 2021.
_______________________________________
EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA
Contratado (a)
_______________________________________
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA
Contratante
TESTEMUNHAS:
___________________________________

DO OBJETO

CPF nº_____________________________

Cláusula 1ª – O Objeto do presente Contrato por prazo determinado consiste na admissão de EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA no cargo
de Enfermeira, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais em caráter de excepcional interesse público, para exercer suas funções na Unidade de Pronto Atendimento - UPA da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Cáceres.

___________________________________
CPF nº _____________________________
COVID-19: CONTRATO 086/2021 - SELETIVO 002/2020/SMS - POR
PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Cláusula 2ª – A referida Contratação tem início em 25 de Março de 2021
e término em 24 de Setembro de 2021 e poderá ser rescindido antecipadamente com base nos fundamentos previstos na Lei 1931/2005.

CONTRATO Nº 086/2021 – SMS
POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULOS 002/2020

DA REMUNERAÇÃO
Cláusula 3ª – O Município pagará mensalmente a título de vencimento o
valor de R$ 4.837,76 (Quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta
e seis centavos).

O Município de Cáceres – MT, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/
0001-83, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde,
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA, de ora em diante denominado
simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a) ROBERTA LEAL RIBEIRO,
Brasileiro (a), Residente e Domiciliado (a) na Rua Das Flores, S/Nº, Jardim
Paraiso, em Cáceres-MT, portador (a) do RG n° 1634165-1 SSP/MT e
CPF n° 016.091.701-80, daqui por diante denominado (a) Contratado (a),
pelo presente Contrato por Prazo Determinado, com fulcro no artigo 37, IX
da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e
Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005. Considerando o Edital 002/2020 Processo Seletivo Simplificado de Títulos, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cláusula 4ª – O (a) Contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir a carga
horária referida na cláusula 1ª, no período já comprometido neste Contrato.
Cláusula 5ª – O Município descontará do vencimento do (a) Contratado
(a), eventuais faltas ao serviço não justificadas.
PARAGRAFO ÚNICO – O abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretará em rescisão contratual.

DO OBJETO

Cláusula 6ª – O contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir o prazo legal do contrato e caso haja interesse em solicitar a rescisão contratual deverá ser realizada por requerimento escrito com no mínimo 30 (trinta) dias
de antecedência, para as devidas providencias.

Cláusula 1ª – O Objeto do presente Contrato por prazo determinado consiste na admissão de ROBERTA LEAL RIBEIRO no cargo de Fisioterapeuta, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais em caráter de
excepcional interesse público, para exercer suas funções na Central de
Atendimento a COVID da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Cáceres.

Cláusula 7ª – O não cumprimento, pelo (a) Contratado (a), das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for cabível.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula 8ª – A Secretaria Municipal de Saúde fica responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo Contrato.

Cláusula 2ª – A referida Contratação tem início em 01 de Abril de 2021 e
término em 30 de Setembro de 2021 e poderá ser rescindido antecipadamente com base nos fundamentos previstos na Lei 1931/2005.

Cláusula 9ª – Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS, para qual o Contratado contribuirá obrigatoriamente e terá
os benefícios nele previsto.

DA REMUNERAÇÃO
Cláusula 3ª – O Município pagará mensalmente a título de vencimento o
valor de R$ 4.837,76 (Quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta
e seis centavos).

Cláusula 10ª - As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:
Órgão/Unida- Funcional Programá- Natureza de Desde
tica
pesa
020601
10.301.1002.2041
3.1.90.04

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Fonte de Recursos
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Cláusula 4ª – O (a) Contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir a carga
horária referida na cláusula 1ª, no período já comprometido neste Contrato.

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 02 (vias) vias de igual teor e

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br

Cláusula 5ª – O Município descontará do vencimento do (a) Contratado
(a), eventuais faltas ao serviço não justificadas.
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PARAGRAFO ÚNICO – O abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretará em rescisão contratual.

comum acordo firmar o presente Contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 6ª – O contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir o prazo legal do contrato e caso haja interesse em solicitar a rescisão contratual deverá ser realizada por requerimento escrito com no mínimo 30 (trinta) dias
de antecedência, para as devidas providencias.

DO OBJETO
Cláusula 1ª – O Objeto do presente Contrato por prazo determinado consiste na contratação, LEONARDO AUGUSTO VIEIRA BRITO no cargo
de Médico Plantonista em caráter de excepcional interesse público, para
exercer suas funções na Unidade de Pronto Atendimento Médico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres, devendo este cumprir no mínimo dois plantões (12 horas) por semana.

Cláusula 7ª – O não cumprimento, pelo (a) Contratado (a), das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for cabível.

DO PRAZO

Cláusula 8ª – A Secretaria Municipal de Saúde fica responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo Contrato.

Cláusula 2ª – A referida Contratação tem início em 06 de Abril de 2021
e término em 05 de Julho de 2021 e poderá extinguir com fundamentos
previsto na Lei 1931/2005.

Cláusula 9ª – Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS, para qual o Contratado contribuirá obrigatoriamente e terá
os benefícios nele previsto.

DO SALÁRIO
Cláusula 3ª – O Município pagará a título de salário os plantões que forem
realizados na forma da Lei Complementar Municipal Nº 144 de 25 de Julho
de 2019.

Cláusula 10ª - As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:
Órgão/Unida- Funcional Programá- Natureza de Desde
tica
pesa
020601
10.301.1002.2029
3.1.90.04

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Fonte de Recursos
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Cláusula 4ª – O (a) Contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir a carga
horária referida na cláusula 1ª, no período já comprometido neste Contrato.

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 02 (vias) vias de igual teor e
forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Cláusula 5ª – O Município descontará do vencimento do (a) Contratado
(a), eventuais faltas ao serviço não justificadas.
PARAGRAFO ÚNICO – O abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretará em rescisão contratual.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 29 de março de 2021.

Cláusula 6ª – O contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir o prazo
legal do contrato, caso haja interesse em solicitar a rescisão contratual deverá ser solicitado no mínimo 30 (trinta) dias com antecedência, para as
devidas providencias.

_______________________________________
ROBERTA LEAL RIBEIRO
Contratado (a)
_______________________________________

Cláusula 7ª – O não cumprimento, pelo (a) Contratado (a), das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for cabível.

SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA
Contratante
TESTEMUNHAS:

Cláusula 8ª – A Secretaria Municipal de Saúde fica responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo Contrato.

___________________________________
CPF nº_____________________________

Cláusula 9ª – Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS, para qual o Contratado contribuirá obrigatoriamente e terá
os benefícios nele previsto.

___________________________________
CPF nº _____________________________

Cláusula 10ª - As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

COVID-19: CONTRATO 045/2021 - SELETIVO 002/2020/SMS - POR
PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Órgão/Unida- Funcional Programá- Natureza de Desde
tica
pesa
020601
10.301.1002.2041
3.1.90.04

CONTRATO Nº 045/2021 – SMS
POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULOS 002/2020

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 02 (vias) vias de igual teor e
forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

O Município de Cáceres – MT, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/
0001-83, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde,
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA, de ora em diante denominado
simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a) LEONARDO AUGUSTO VIEIRA BRITO, Brasileiro (a), Residente e Domiciliado (a) na Rua Marechal Deodoro, Nº 444, Centro, em Cáceres-MT, portador (a) do RG n°
1631528-6 SSP/MT e CPF n° 020.618.021-76, daqui por diante denominado (a) Contratado (a), pelo presente Contrato por Prazo Determinado, com
fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei
Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005. Considerando
o Edital 002/2020 - Processo Seletivo Simplificado de Títulos, resolvem de
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Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 18 de março de 2021.
_______________________________________
LEONARDO AUGUSTO VIEIRA BRITO
Contratado (a)
_______________________________________
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA
Contratante
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TESTEMUNHAS:

Cláusula 8ª – A Secretaria Municipal de Saúde fica responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo Contrato.

___________________________________

Cláusula 9ª – Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS, para qual o Contratado contribuirá obrigatoriamente e terá
os benefícios nele previsto.

CPF nº_____________________________
___________________________________
CPF nº _____________________________

Cláusula 10ª - As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

COVID-19: CONTRATO 047/2021 - SELETIVO 002/2020/SMS - POR
PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Órgão/Unida- Funcional Programá- Natureza de Desde
tica
pesa
020601
10.301.1002.2041
3.1.90.04

CONTRATO Nº 047/2021 – SMS
POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULOS 002/2020

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 02 (vias) vias de igual teor e
forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

O Município de Cáceres – MT, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/
0001-83, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde,
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA, de ora em diante denominado
simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a) VITORIA CAROLINE MARTINS DE ALMEIDA, Brasileiro (a), Residente e Domiciliado (a) na Rua Dona Albertina, Nº 525, Cavalhada, em Cáceres-MT, portador (a) do RG n°
2309217-3 SSP/MT e CPF n° 061.495.801-64, daqui por diante denominado (a) Contratado (a), pelo presente Contrato por Prazo Determinado, com
fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei
Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005. Considerando
o Edital 002/2020 - Processo Seletivo Simplificado de Títulos, resolvem de
comum acordo firmar o presente Contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 16 de março de 2021.
_______________________________________
VITORIA CAROLINE MARTINS DE ALMEIDA
Contratado (a)
_______________________________________
SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA
Contratante
TESTEMUNHAS:
___________________________________

DO OBJETO

CPF nº_____________________________

Cláusula 1ª – O Objeto do presente Contrato por prazo determinado consiste na contratação, VITORIA CAROLINE MARTINS DE ALMEIDA no
cargo de Médica Plantonista em caráter de excepcional interesse público,
para exercer suas funções na Central de Atendimento a COVID da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres, devendo este cumprir
no mínimo dois plantões (12 horas) por semana.

___________________________________
CPF nº _____________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS
RECURSOS HUMANOS
COVID-19: PORTARIA DE Nº. 164 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

DO PRAZO

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO
MÊS DE ABRIL , AOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Cláusula 2ª – A referida Contratação tem início em 16 de Março de 2021
e término em 15 de Junho de 2021 e poderá extinguir com fundamentos
previsto na Lei 1931/2005.

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Município e;

DO SALÁRIO
Cláusula 3ª – O Município pagará a título de salário os plantões que forem
realizados na forma da Lei Complementar Municipal Nº 144 de 25 de Julho
de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 3588 de 31 de março de 2021 que
dispõe sobre novas medidas Preventivas, em caráter temporário, para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus – COVID-19.

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cláusula 4ª – O (a) Contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir a carga
horária referida na cláusula 1ª, no período já comprometido neste Contrato.

CONSIDERANDO o teor do Oficio nº043/2021/SEMEC datado de 05 de
abril de 2021.
CONSIDERANDO que alguns servidores estão de Licença Saúde e Licença Maternidade não usufruíram as férias coletivas.

Cláusula 5ª – O Município descontará do vencimento do (a) Contratado
(a), eventuais faltas ao serviço não justificadas.

CONSIDERANDO que receberá o 1/3 férias os servidores com períodos
aquisitivos completos.

PARAGRAFO ÚNICO – O abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretará em rescisão contratual.

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 154 de 15 de março de 2021.

Cláusula 6ª – O contratado (a) fica comprometido (a) a cumprir o prazo
legal do contrato, caso haja interesse em solicitar a rescisão contratual deverá ser solicitado no mínimo 30 (trinta) dias com antecedência, para as
devidas providencias.

RESOLVE: I –Conceder, na forma dos dispositivos legais supramencionados, adiantamento de "Férias", aos servidores relacionados nas
tabelas abaixo e seus respectivos períodos aquisitivos nos dias
05.04.2021 a 20.04.2021.

Cláusula 7ª – O não cumprimento, pelo (a) Contratado (a), das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for cabível.
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Nome

Período Aquisitivo

01.02.2020 a 31.01.
2021
a 02.02.
ADRIANGELA PEHOIMO REJA RA 03.02.2020
2021

1/3 Férias

ALBIA TERTULIANO ALVES
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ALESSANDRA FERNARDES DA
CUNHA SILVA
ANTONIA PIRES CARDOSO
ANTONIO LUIZ XAVIER DE MELO
APARECIDA MORAIS PEDROSA
CANDIDA AFONSO GALVÃO
CHIRLEI SEVERINA DA SILVA
CLEUNICE APARECIDA LOURENÇO
DELVANI FERREIRA DE CASTRO
DEVANILDES GOMES DA SILVA
DIVINO ANTUNES VIEIRA
EDINAURA PEREIRA DOS SANTOS
EDINA LUCAS MACHADO
ELIANES PEREIRA COSTA CORREIA
ELIENE APARECIDA GONÇALVES
DA CUNHA
ELIENE CHRISOSTOMO DA SILVA
ELIZIA RODRIGUES DE PAULA
ELZIMAR VON RANDOW CONSTANTINO
ESLAINE CORREIA BARBOSA DA
SILVA
FRANCISCO TERTULIANO DA SILVA JUNIOR
ISRAEL ANTONIO BARBOSA
LEIDY DAYANA SOUZA RAMIRO
LIGIA KELLYS FERREIRA DE PAULA
LUCIANA BERNARDINA SOUZA
GUIMARÃES
LUCIANA MARIA DA SILVA
LUCIENE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA
LUCIMONE FERREIRA MORAES
LUCINEIDE BORGES DE LIMA
MAGNA POLICARPO DE LIMA
MARA ADRIANA GONÇALVES
DOS SILVA
MARCIA ANTONIA DA SILVA POLICARPO
MARCIA HELENA DOS SANTOS
MELO
MARIA ALVES DOS SANTOS
MARIA LAURA IGNACIO SOARES
MARIA MADALENA SOBRINHO
MARIA SONIA DE ARAUJO MOURA
MARIA ZELIA POLICARPO DE
MOURA
NEUZA LUZIA DE SOUZA ARAUJO
PATRICIA MARIA DE SOUZA
PATRICIA RODRIGUES FERREIRA
REGIANE SILVERIA GOMES
ROMES CORDEIRO VASCO
SAMIR RODRIGUES DE FARIA
SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS
SIMONE FERREIRA DE MORAES
RICARDO

01.04.2020 a 31.03.
2021
03.10.2020 a 02.10.
2021
01.04.2020 a 31.03.
2021
04.06.2020 a 03.06.
2021
12.02.2020 a 11.02.
2021
02.02.2019 a 31.01.
2020
01.02.2021 a 31.01.
2022
15.03.2021 a 14.03.
2022
09.02.2021 a 08.02.
2022
01.08.2020 a 31.07.
2021
24.10.2020 a 23.10.
2021
02.01.2021 a 01.01.
2022
01.02.2020 a 31.01.
2021
01.08.2020 a 31.07.
2021
06.09.2020 a 05.09.
2021
12.02.2021 a 11.02.
2022
01.06.2020 a 31.05.
2021
17.05.2020 a 16.05.
2021
10.04.2020 a 09.04.
2021
01.08.2020 a 31.07.
2021
14.02.2021 a 13.02.
2022
01.08.2021 a 31.07.
2022
01.08.2021 a 31.07.
2022
17.05.2020 a 16.05.
2021
01.06.2020 a 31.05.
2021
17.05.2020 a 16.05.
2021
06.10.2020 a 05.10.
2021
03.01.2020 a 02.01.
2021
01.06.2020 a 31.05.
2021
22.02.2021 a 21.02.
2022
06.03.2020 a 05.03.
2021
11.03.2021 a 10.03.
2022
26.05.2021 a 25.06.
2022
08.03.2021 a 07.03.
2022
01.02.2020 a 31.01.
2021
01.06.2020 a 31.05.
2021
08.03.2020 a 07.03.
2021
01.02.2021 a 31.01.
2022
01.06.2020 a 31.05.
2021
14.11.2020 a 13.11.
2021
13.03.2021 a 12.03.
2022
03.06.2020 a 02.06.
2021
16.01.2020 a 15.01.
2021
02.02.2021 a 01.02.
2022 20 dias
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SILVANIA LUZIA DE ARCANJO
BERNARDES
SOENES SOARES NUNES RIBEIRO
SONIA MESSIAS DOS SANTOS
BORGES
TAHUAINI SANTOS OLIVIERA
VANDERLEI BENTO DE ARAUJO
VIRGINIA MARTINS DA SILVA
ZIVANY TEREZA NASCIMENTO

16.05.2020 a 15.05.
2021
01.02.2020 a 31.01.
2021
19.05.2020 a 18.05.
2021
01.02.2021 a 31.01.
2022
01.02.2020 a 31.01.
2021
27.02.2020 a 26.02.
2021
06.05.2021 a 05.05.
2022

1/3 de
Férias

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III - Revogadas as disposições em contrário.
Publique – se. Registre-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Campinápolis - MT, 05 de abril de 2021.
1/3 de
Férias

JOSÉ BUENO VILELA
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
LICITAÇÃO
COVID-19: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 008/2021

1/3 de
Férias

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICO EM
SAÚDE DOS PACIENTES POSITIVADOS PARA A COVID-19, VISANDO
ASSIM SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MT
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inc. IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
CONTRATADA: LABVIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
LTDA ME
CNPJ: 32.385.669/0001-35
End: Rua Campos Sales, nº 1250, Bairro Centro, Cláudia/MT
VALOR GLOBAL: R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais)

1/3 de
Férias

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
HOMOLOGO.
Cláudia – MT, 09 de abril de 2021.

1/3 de
Férias

ALTAMIR KURTEN
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO
COVID-19: DECRETO MUNICIPAL Nº. 1987, DE 09 DE ABRIL DE 2021
DECRETO MUNICIPAL Nº. 1987, DE 09 DE ABRIL DE 2021
“Dispõe sobre atualização de medidas restritivas para conter a disseminação do coronavírus (2019-ncov) e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO, usando das atribuições que
lhe conferem os art. 1º, 3º, 5º, e 64, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO as proposições exaradas pelo Comitê Municipal de
Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao COVID-19 nomeados pela
Portaria nº. 001 de 04 de janeiro de 2021;
DECRETA:
Art. 1º Todas das medidas de prevenção, controle e combate a disseminação do novo coronavírus, bem como o trabalho de fiscalização das equipes
de vigilância em saúde do Município de Cocalinho, seguirão, na íntegra, o
Decreto Estadual nº 874/2021 e suas alterações ulteriores.
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Parágrafo único. Os horários para funcionamento dos estabelecimentos
mencionados do Decreto Estadual nº 874/2021, obedecerão ao horário de
Brasília.

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em
ação de controle concentrado de constitucionalidade, que conferiu aos Municípios o poder para, diante da realidade, adotar as medidas restritivas à
circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas para
preservar a vida;

Art. 2º Durante os feriados prolongados, os cais, públicos e privados, no
Município de Cocalinho, serão fechados, com a proibição do embarque e
desembarque de pessoas ou o atracamento de barcos, exceto para os serviços de saúde e assistência social.

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº. 672 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 6.341, reafirmou a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem sobre normas
que cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância sanitária e epidemiológicas;

Parágrafo único. Quando houver a possibilidade de aumento excessivo
da utilização dos cais, por quaisquer motivos, os mesmos serão automaticamente fechados.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administração
Pública com a preservação da saúde e bem-estar de toda população Curvelândense levando em consideração a expectativa dos especialistas sobre uma possível segunda onda de infecções e crise sanitária pela contaminação do Coronavírus (COVID-19);

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, aos
nove dias do mês de abril de dois mil e vinte um.
Márcio Conceição Nunes de Aguiar

CONSIDERANDO o Decreto Municipal N. 10 de 19 de janeiro de 2021,
que declara Estado de Calamidade Pública no âmbito da Administração
Pública Municipal de Curvelândia/MT;

Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilização das medidas de
preservação da vida, contudo, sem deixar de garantir a subsistência das
famílias Curvelândense;

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
COVID-19: EXTRATO DO CONTRATO N°045/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N°070/2021

CONSIDERANDO que o Município de Curvelândia/MT deve pautar suas
ações com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
adequando as medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19) à realidade local, sobretudo quanto a observância dos direitos e garantias individuais assegurados constitucionalmente;

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021
OBJETO:. Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de
Gerenciamento Técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, recursos materiais, medicamentos, insumos farmacêuticos, incluindo
o fornecimento de equipamentos de UTI e prestação de Serviços Médicos
de Nefrologia com fornecimento de equipamentos e insumos para essa demanda e outros necessários para o funcionamento de 10 (dez) leitos tipo
Adulto de (UTI) Unidade de Terapia Intensiva, no âmbito do Hospital Municipal de Confresa sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO as deliberações proferidas na última reunião realizada
no dia 29 de março de 2021 pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus
(COVID-19), no anexo da prefeitura;
CONSIDERANDO o Decreto 874, de 25 de março de 2021 do Estado de
Mato Grosso, que determinou novas medidas restritivas em todo o território do estado de Mato Grosso que classificou o município de CurvelândiaMT como de Risco Alto;

DO VALOR GLOBAL: R$ 3.860.816,00 (Três Milhões, Oitocentos e Sessenta Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais).
VIGÊNCIA: 6 meses – 09/04/2021 a 08/10/2021.

CONSIDERANDO a ata da reunião conjunta dos Vereadores da Câmara
Municipal e Prefeitura do município de Curvelândia, realizada no dia 29 de
março de 2021, onde aprovou as medidas a serem adotadas pelo Município de Curvelândia.

DATA: Confresa, 09 de Abril de 2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Confresa – MT – CONTRATADA: LIFE
SAUDE SERVICO MOVEL E ATENDIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº
33.171.227/0001-59.

DECRETA:
Art. 1º. O artigo 2º do Decreto 035 de 29 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

FORO: Porto Alegre do Norte - MT.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

Art. 2º (...)

GABINETE
COVID-19: DECRETO MUNICIPAL Nº 039 DE 09 DE ABRIL DE 2021

I - De segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no
período compreendido entre as 05h00m e as 20h00m;

“Altera o Decreto 035 de 29 de março de 2021 que dispõe medidas de
enfrentamento e contenção do avanço da pandemia do Coronavírus
(COVID-19) no território do Município de Curvelândia/MT, e dá outras
providências”.

II - Aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente
no período compreendido entre as 05h00m e as 12h00m;
III – revogado
(...)

JADILSON ALVES DE SOUZA, Prefeito do Município de Curvelândia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo
inciso VIII, do artigo 74, da Lei Orgânica do Município e;

§ 3º fica proibido, até dia 16 de abril de 2021, o consumo de Bebidas
alcoólicas nos locais de venda, ainda que dentro dos horários permitidos para funcionamento dos estabelecimentos por este decreto.

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância pelo Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020,
bem como o Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020;

Art. 2º. O artigo 5º do Decreto 035 de 29 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º fica determinado, até dia 16 de abril de 2021, a paralização das
atividades de atendimento ao público em todos os Órgãos da Administração Municipal de Curvelândia, podendo ser prorrogado.

CONSIDERANDO o disposto no art. 23, inc. II da Constituição Federal,
que atribui competência concorrente entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios para legislar sobre a defesa da saúde;

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br
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Art. 3º o presente decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação
revogando-se as disposições em contrário.

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, BIOCOMBUSTÍVEIS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO;

Gabinete do Prefeito Municipal de Curvelândia, 09 de abril de 2021.

MONITORAMENTO DE CONSTRUÇÕES E BARRAGENS QUE POSSAM ACARRETAR RISCO À SEGURANÇA;

JADILSON ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal

LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS GEOLÓGICOS COM VISTAS
À GARANTIA DA SEGURANÇA COLETIVA, NOTADAMENTE POR MEIO
DE ALERTA DE RISCOS NATURAIS E DE CHEIAS E INUNDAÇÕES;

ANEXO ÚNICO
ATIVIDADES ESSENCIAIS CONFORME DECRETO Nº 10282, DE 20 DE
MARÇO DE 2020

MERCADO DE CAPITAIS E SEGUROS;

ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES;

CUIDADOS COM ANIMAIS EM CATIVEIRO;
ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO EM RESPOSTA ÀS DEMANDAS
QUE CONTINUEM EM ANDAMENTO E ÀS URGENTES;

ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM ESTADO
DE VULNERABILIDADE;

ATIVIDADES MÉDICO-PERICIAIS RELACIONADAS COM A SEGURIDADE SOCIAL, COMPREENDIDAS NO ART. 194 DA CONSTITUIÇÃO;

ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA, INCLUÍDAS A VIGILÂNCIA, A GUARDA E A CUSTÓDIA DE PRESOS;

ATIVIDADES MÉDICO-PERICIAIS RELACIONADAS COM A CARACTERIZAÇÃO DO IMPEDIMENTO FÍSICO, MENTAL, INTELECTUAL OU
SENSORIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E INTERDISCIPLINARES, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS PREVISTOS
EM LEI, EM ESPECIAL NA LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA;

ATIVIDADES DE DEFESA NACIONAL E DE DEFESA CIVIL;
TRÂNSITO E TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS;
TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET;
SERVIÇO DE CALL CENTER;
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,
INCLUÍDOS:

OUTRAS PRESTAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS DA CARREIRA DE PERITO MÉDICO FEDERAL INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE;

O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO E
A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS E DOS SISTEMAS DE
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA; E

FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO;
ATIVIDADES DE PESQUISA, CIENTÍFICAS, LABORATORIAIS OU SIMILARES RELACIONADAS COM A PANDEMIA DE QUE TRATA ESTE DECRETO;

AS RESPECTIVAS OBRAS DE ENGENHARIA;
PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ENTREGA, REALIZADAS PRESENCIALMENTE OU POR MEIO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO, DE PRODUTOS DE SAÚDE, HIGIENE, LIMPEZA, ALIMENTOS, BEBIDAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS EXERCIDAS PELA ADVOCACIA PÚBLICA DA UNIÃO, RELACIONADAS À PRESTAÇÃO REGULAR
E TEMPESTIVA DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS PÚBLICOS;

SERVIÇOS FUNERÁRIOS;
VIGILÂNCIA E CERTIFICAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS;

ATIVIDADES RELIGIOSAS DE QUALQUER NATUREZA, OBEDECIDAS
AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; E

PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS DOS VEGETAIS E DE DOENÇA DOS ANIMAIS;

UNIDADES LOTÉRICAS

INSPEÇÃO DE ALIMENTOS, PRODUTOS E DERIVADOS DE ORIGEM
ANIMAL E VEGETAL;
VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL;

SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE
PARTES E PEÇAS NOVAS E USADAS E DE PNEUMÁTICOS NOVOS E
REMOLDADOS;

CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO, AQUÁTICO OU TERRESTRE;

SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS;

SERVIÇOS DE PAGAMENTO, DE CRÉDITO E DE SAQUE E APORTE
PRESTADOS PELAS INSTITUIÇÕES SUPERVISIONADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL;

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS,
INCLUÍDASAQUELAS REALIZADAS POR MEIO DE START-UPS,PARA
OS FINS DE QUE TRATA O ART. 3º DA LEI Nº 13.979, DE 2020;

SERVIÇOS POSTAIS;

ATIVIDADES DE COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS, INCLUÍDAS
AQUELAS DE ALIMENTAÇÃO, REPOUSO, LIMPEZA, HIGIENE, COMERCIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTOMOTIVAS, DE CONVENIÊNCIA E CONGÊNERES, DESTINADAS A ASSEGURAR O TRANSPORTE E AS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DE TODOS OS TIPOS DE CARGA E DE PESSOAS EM RODOVIAS E ESTRADAS;

SERVIÇOS DETRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ENTREGA E LOGÍSTICADE CARGAS EM GERAL;
SERVIÇO RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER) PARA SUPORTE DE
OUTRAS ATIVIDADES PREVISTAS NESTE DECRETO;
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA FEDERAL;

ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURODESEMPREGO E DE OUTROS BENEFÍCIOS RELACIONADOS, POR
MEIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA E PELA SAÚDE DO TRABALHO;

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NUMERÁRIO À POPULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO;
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL;
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ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO,
MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MONITORAMENTO E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA,
INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, INCLUÍDOS ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO;

Art. 2º. Opresente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Jangada/MT, 09 de Abril de 2021.
ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA
Prefeito Municipal

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS QUÍMICOS, PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS EM GERAL;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
COVID-19: DECRETO Nº. 066/2021

ATIVIDADES CUJO PROCESSO PRODUTIVO NÃO POSSA SER INTERROMPIDO SOB PENA DE DANO IRREPARÁVEL DAS INSTALAÇÕES E
DOS EQUIPAMENTOS, TAIS COMO O PROCESSO SIDERÚRGICO E
AS CADEIAS DE PRODUÇÃO DO ALUMÍNIO, DA CERÂMICA E DO VIDRO;

DATA: 09/04/2021.
SÚMULA: FIXA REGRAS E DIRETRIZES PARA ADOÇÃO PELO MUNICÍPIO, DE MEDIDAS RESTRITIVAS PARA PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ATIVIDADES DE LAVRA, BENEFICIAMENTO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, ESCOAMENTO E SUPRIMENTO DE BENS MINERAIS;

O Sr. Celso Luiz Padovani, Prefeito do Município de Marcelândia,Estado
de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por
Lei:

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO OU ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, REFERENTES AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS OU
PRIVADOS DESTINADOS A MITIGAR AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE QUE TRATA A LEI
Nº 13.979, DE 2020, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NOS INCISOS XX
E XL;

CONSIDERANDO - Que as diretrizes de risco epidemiológico e fixação de
regras pelo Governo do Estado de Mato Grosso são impositivas aos municípios através do Decreto Estadual nº 874 de 25 de março de 2021;
CONSIDERANDO – A Decisão Judicial proferida na ação direta de inconstitucionalidade nos AUTOS Nº 1003497-90.2021.8.11.0000;
CONSIDERANDO – O ofício de número 126/2021 do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso - Promotoria de Justiça da Comarca de Marcelândia;

PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL;
INDÚSTRIAS QUÍMICAS E PETROQUÍMICAS DE MATÉRIAS-PRIMAS
OU PRODUTOS DE SAÚDE, HIGIENE, ALIMENTOS E BEBIDAS;

CONSIDERANDO – Que Marcelândia encontra-se com o risco de contaminação classificado como muito alto;

ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;

SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; E

CONSIDERANDO – Que a audiência de conciliação (CIA Nº 0015738-16.
2021.8.11.0000) realizada entre o Estado de Mato Grosso e a Associação
Mato-Grossense do Municípios resultou no consenso de que os demais
municípios poderão seguir o Decreto nº 8.372/2021 do município de Cuiabá;

ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

CONSIDERANDO – O Decreto Federal nº 10.282/2020 que define os serviços públicos e atividades consideradas essenciais;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CONSIDERANDO – Que o Município de Marcelândia entende como aglomeração qualquer reunião de pessoas que não sejam residentes da unidade habitacional,

ATIVIDADES INDUSTRIAIS, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE;

COVID-19: DECRETO Nº 018, DE 09 DE ABRIL DE 2021.

DECRETA:

“Prorroga medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação de pessoas e ao funcionamento das
atividades privadas, para a prevenção dos riscos de contágio pelo
CORONAVÍRUS em todo o território municipal, e dá outras providências”.

Artigo 1º- Fica instituída quarentena coletiva domiciliar obrigatória por período de 10 (dez) dias, prorrogáveis, mediante reavaliação da autoridade
competente.
Parágrafo único: Para efeito deste Decreto considera-se quarentena:

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANGADA – MATO GROSSO, Sr. ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA, no uso de suas atribuições conferidas em Lei
e;

Medida que tem como objetivo evitar a propagação da pandemia por meio
do confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição ao trânsito de pessoas ficando a circulação apenas para o exercício/
ou acesso às atividades essenciais.

Considerando que o Decreto Estadual continua classificando o Município
de Jangada - MT, com o NÍVEL DE RISCO MUITO ALTO;

Artigo 2º-Permitida a manutenção de funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, definidas no Decreto Federal 10.282/2020.

Considerando, por último, a r. decisão da Desembargadora Dra. MARIA HELENA G. PÓVOAS, nos autos nº 1003497-90.2021.8.11.0000,
determinando aos chefes dos poderes executivos municipais que estejam fixando medidas restritivas impostas pelo Decreto Estadual nº
874/21, sob pena de responsabilização.

Parágrafo único: Para efeito deste Decreto considera-se atividade essencial: Atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades da comunidade, assim consideradas aquelas definidas no Decreto Federal nº
10.282/2020, em anexo, incluindo atividades econômicas em geral, varejista e atacadista, seguindo todos os protocolos de segurança previsto neste Decreto.

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica prorrogada a vigência do Decreto Municipal nº 15 de 30 de
Março de 2021, pelo prazo de mais 10(dez) dias, mantendo-se as medidas restritivas.
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Parágrafo único: Para efeito deste Decreto considera-se área de contenção:

procedimentos estéticos, através de agendamento com os respectivos profissionais limitados ao atendimento de uma pessoa por vez.
Aos sábados será permitido atendimento até as 18:00 horas. IV- Supermercados, mercados e congêneres poderão funcionar aos sábados até as 20:00 horas ficando vedado o consumo de bebida alcoólica no local. V- Os supermercados, mercados e congêneres, nos horários de funcionamento, devem aplicar sistema de controle de entrada
restrito a 01 (um) membro por família, disponibilizando funcionário
na entrada para fazer cumprir a fiscalização, higienização com álcool gel e uso de máscaras, além da higienização dos carrinhos e cestas. VI- Durante a vigência deste Decreto às igrejas, templos e congêneres são permitidos o funcionamento respeitando o limite de 30%
(trinta por cento) da capacidade máxima do local, observando os limites de horário definido neste Decreto, podendo inclusive reunir aos
sábados e domingos. VII- Aos restaurantes e lanchonetes se aplicam
os horários de funcionamento previstos neste Decreto, sendo permitido também aos sábados o funcionamento até as 20h00m horas, respeitado o limite de 30% da capacidade máxima do estabelecimento,
sendo proibido o consumo de bebida alcoólica no local e permitida
a função delivery até as 23h59m. VIII- A função delivery de alimentos
poderá ocorrer excepcionalmente aos domingos até as 12h00m exclusivamente para o atendimento da demanda de armazéns de grãos.
IX- O funcionamento de serviços de delivery fica autorizado somente
até as 23h59m inclusive aos sábados com exceção das farmácias e
congêneres que poderão funcionar na modalidade sem restrição de
dias e horários. X- Aos Domingos somente serão permitidos serviços relacionados a colheita e transporte de produtos agrícolas, serviços de saúde, farmácias, hospedagem, imprensa, transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi, funerárias, serviços de segurança e vigilância privada, manutenção de energia, água,
internet e telefonia e participação em cultos e missas.

Perímetro delimitado por autoridade municipal onde as intervenções de
quarentena e de isolamento coletivo obrigatório serão aplicadas, nos termos do inciso VIII do artigo 2º do Decreto Estadual 874/2021.
Artigo 4º- Quarentena domiciliar obrigatória para pessoas acima de 60
anos sem haver excessões. Também pessoas de grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias e para pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para COVID-19, e daqueles que com ele tiveram
contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica.
Artigo 5º- Fica proibido, por 15 (quinze) dias a partir da publicação deste
Decreto, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, ainda que
dentro dos horários permitidos para funcionamento dos estabelecimentos
por força do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 874 de 25 de março de
2021.
Artigo 6º- Fica instituída a restrição de circulação de pessoas em todo o
município de Marcelândia a partir das 21h00m horas até as 05h00m ressalvados os acessos a serviços de saúde e farmácias.
Artigo 7º- Isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de
COVID-19, em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos.
Artigo 8º- Disponibilizar em estabelecimentos públicos e privados, locais
adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%.
Artigo 9º- Ampliar em estabelecimentos públicos e privados, a frequência
diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como: pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por
toque manual e digital, carrinhos e cestos de mercados.
Artigo 10º- Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas.

Artigo 18º- Das multas e penalidades:

Artigo 11º- Proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e
concessionárias de serviços públicos, com exceção dos serviços públicos
de saúde e de atividades de fiscalização.

Parágrafo único: A prática de quaisquer das infrações cometidas por pessoas físicas ensejará aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Artigo 12º- Vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados, inclusive em trânsito pedestre em vias públicas, de funcionários e usuários que
não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal.

A prática de quaisquer das infrações cometidas por pessoas jurídicas, inclusive órgãos e entes públicos, ensejará aplicação de multa no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Artigo 13º- Manter os ambientes arejados por ventilação natural.

Artigo 19º- O Distrito de Analândia e comunidades rurais devem adotar
medidas idênticas a esse Decreto.

São condutas consideradas infrações administrativas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública:

Artigo 14º- Em virtude da quarentena obrigatória ficam proibidas todas as
atividades de lazer, reuniões, festas, esportes coletivos, esportes individuais, utilização de parques e espaços públicos e eventos por um período de
10(dez dias) a contar da publicação deste Decreto.

Artigo 20º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data revogadas as
disposições em contrário.
Paço Municipal, Marcelândia - MT, em 9 de abril de 2021.

Artigo 15º- As academias e congêneres só poderão atender de forma
agendada limitando-se ao atendimento de um usuário por vez.

Celso Luiz Padovani
Prefeito Municipal

Artigo 16º- Suspensão de aulas presenciais em creches, escolas e universidades, sendo permitidas somente pela forma remota.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Parágrafo único: Fica permitido a entrega de material apostilado aos estudantes da rede pública de Ensino Estadual e Municipal em sistema de
rodízio por datas e séries de forma a evitar aglomerações.

PREFEITURA MUNICIPAL
COVID-19: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que realizou o PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
DE MATUPÁ/MT PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DACOVID-19 E DEMAIS ATENDIMENTOS
NECESSÁRIOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, onde se contratou a
Empresa Pontamed Farmaceutica Ltda Ltda - ME - Inscrita no CNPJ 02.
816.696/0001-54 no valor de R$ 10.700,00. O processo tem Fundamento

Artigo 17º- Dos horários de funcionamento dos serviços permitidos:
I- De 2º feira a 6º feira autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre 05h00m as 20h00m, respeitando o limite de
30 % da capacidade máxima do local. II- Aos Sábados, autorizado o
funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m
e 12h00m, com exceção das igrejas, que poderão funcionar até as
20h00m inclusive aos domingos. III- Fica autorizado o funcionamento
das atividades de manicure e pedicure, barbearias, cabeleireiros e
diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br
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Legal no Art. 4 da Lei Federal 13.979/2020 e suas alterações posteriores,
bem como no Art. 24, Inciso I da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações
posteriores. Maiores Informações junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-3100 das
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 06 de abril de 2021. ALEXSANDRA
TOSTA BATISTA - Presidente da Comissão Permanente de Licitação -

suspensa a decisão anterior, data da circulação: Diário Oficial Eletrônico
dos Municípios do Estado do Mato Grosso – AMM, edição nº 3.704, pag.
376, de 09 de maio de 2021, em conformidade com Súmula nº 473 do
STF, retornam-se todos os atos, esta retificação produz todos os efeitos
da dispensa em questão, em conformidade
Peixoto de Azevedo-MT, 09 de abril de 2021.
Mauricio Ferreira de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL
COVID-19: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021

Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo-MT

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de
Licitação, comunica a todos os interessados que realizou o PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO
500 MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
SAÚDE DE MATUPÁ/MT PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DACOVID-19 E DEMAIS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, onde se contratou a Empresa Terra Sul Comercio de Medicamentos Ltda - Inscrita no
CNPJ 32.364.822/0001-48 no valor de R$ 9.004,80. O processo tem Fundamento Legal no Art. 4 da Lei Federal 13.979/2020 e suas alterações
posteriores, bem como no Art. 24, Inciso I da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Maiores Informações junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66)
3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 06 de abril de 2021.
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação -

COVID-19: DECRETO Nº 043/2021.
DECRETO Nº 043, DE 09 DE ABRIL DE 2021.
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS VISANDO A PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19-(SARS-COV-2), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE
MATO GROSSO, SENHOR MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E
Considerando a decisão judicial proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1003497-90.2021.8.11.0000 que entendeu serem
impositivas as determinações contidas no Decreto Estadual nº. 874, de 25
de março de 2021;
Considerando que o descumprimento de tal determinação judicial poderá
acarretar a responsabilização do gestor municipal, tais como o afastamento do cargo e imputação da prática de ilícito penal;

PREFEITURA MUNICIPAL
COVID-19: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021

Considerando que atualmente o Município de Peixoto de Azevedo/MT está inserido no nível de classificação ALTO, previsto no Decreto Estadual
nº. 874, de 25 de março de 2021;

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que realizou o PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO
E ACETILCISTEINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DACOVID-19 E DEMAIS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, onde se contratou a Empresa Rinaldi e Cogo Ltda - Inscrita no CNPJ
07.269.677/0001-79 no valor de R$ 3.824,00. O processo tem Fundamento Legal no Art. 4 da Lei Federal 13.979/2020 e suas alterações posteriores, bem como no Art. 24, Inciso I da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Maiores Informações junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66)
3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 09 de abril de 2021.
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação -

Considerando as atividades consideradas essenciais descritas no Art. 3º
do Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de 20 de março de 2020;
Considerando o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a preservação da saúde e bem-estar de toda população peixotense.
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº. 874, de 25 de março de 2021 no âmbito do Município de
Peixoto de Azevedo/MT, com a aplicação das seguintes medidas sanitárias visando o combate ao coronavírus COVID-19-(Sars-Cov-2):
I - isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de coronavírus COVID-19-(Sars-Cov-2), em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
COVID-19: TORNAR SEM EFEITO AVISO DE SUSPENSÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

II - quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso
suspeito para de coronavírus COVID-19-(Sars-Cov-2), e daqueles que
com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT
TORNAR SEM EFEITO AVISO DE SUSPENSÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

III - quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 (sessenta) anos e
grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias;

O Município de Peixoto de Azevedo-MT, através do seu prefeito Maurício
Ferreira de Souza em uso das suas atribuições legai e considerando razões de interesse público, resolve TORNAR SEM EFEITO a publicação do
aviso de suspensão de Dispensa de Licitação Nº 008/2021 em epígrafe,
para a “CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR TEMPO
DETERMINADO DE PROFISSIONAL NECESSÁRIOS PARA O CENTRO
DE TRIAGEM DO COVID-19, CONFORME INSTITUÍDO ATRAVÉS DO
DECRETO MUNICIPAL Nº 61 DE 31 DE JULHO DE 2020, ALTERADO
PELO DECRETO Nº 29 DE 03 DE MARCO DE 2021 PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE”. Fica
diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br

IV - proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração;
V - proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não presenciais;
VI - barreiras sanitárias, para fins de triagem de pessoas, ficando autorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de acessar e exercer
atividades essenciais;
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VII - suspensão de aulas presenciais em creches, escolas e universidades,
permitido tão somente o acesso dos profissionais às unidades escolares
para viabilizar a gravação das aulas.

Art. 9º. Todas as atividades econômicas ou não no âmbito do Município
de Peixoto de Azevedo/MT, cujo funcionamento esteja autorizado, deverão observar as medidas de biossegurança necessárias para o desenvolvimento das atividades, notadamente:

§ 1º Para fins do disposto no inciso VII do presente artigo fica garantido
o fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede pública municipal
assistidos pelo Programa Bolsa Família.

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na entrada do estabelecimento, mediante
termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de temperatura corporal acima de fora da normalidade (37,5° C) a entrada deve ser impedida;

§ 2º Os procedimentos para implementação da medida disposta no inciso
VI serão objeto de deliberação do Comitê Municipal de Enfrentamento do
coronavírus COVID-19-(Sars-Cov-2).

II – demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto
similar, de distância de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a distância de 1,5m (um metro e meio)
entre uma pessoa e outra;

Art. 2º Fica instituída a quarentena coletiva obrigatória no âmbito do Município de Peixoto de Azevedo/MT.
§ 1º Para fins do disposto no caput do presente artigo, considera-se quarentena coletiva obrigatória o confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição de locomoção destas, ficando permitida a circulação apenas para o exercício e/ou acesso às atividades essenciais.

III – disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, espalhados pelas dependências do estabelecimento para utilização pelos consumidores;

§ 2º Para fins do disposto na alínea “e” do inciso IV do Art. 5º do Decreto
Estadual nº. 874, de 25 de março de 2021, consideram-se essenciais as
atividades descritas no Art. 3º do Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de
março de 2020, cuja relação consta no anexo único do presente decreto.

IV – uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral, bem como pelos usuários do estabelecimento comercial;
V – recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários sejam
ajustados visando seguir horários diferenciados de entrada e saída;

CAPÍTULO II

VI - em caso de utilização de máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou crédito, a superfície da mesma deverá ser higienizada
após cada uso, de forma a se evitar a transmissão indireta;

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIDADES ECONOMICAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR
Art. 3º As atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, exercerão suas atividades observando o horário de funcionamento
de segunda à sexta, das 07h:00m às 19h:00m, e aos sábados das 07:00h
às 12h00min, vedado o funcionamento aos domingos e feriados.

VII - o procedimento de higienização previsto no inciso anterior deverá
também ser realizado em todos os demais equipamentos utilizados no
atendimento dos clientes;
VIII - limpeza reiterada do sistema de ar-condicionado, bem como manutenção de portas abertas visando a constante circulação e renovação do
ar natural;

§ 1º O disposto no caput do presente artigo não se aplica as seguintes atividades econômicas:
I – farmácias e drogarias;
II – Postos de combustível;

IX - em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir
a distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas;

§ 2º Os supermercados e congêneres observarão o horário de funcionamento de segunda a sábado das 07h:00m às 19h:00m, e aos domingos
das 07h:00m às 12h:00m.

X – higienização e desinfecção constante dos banheiros ofertados ao público, bem como a desativação de pias e mictórios com distância inferior a
1,5m (um metro e meio) utilizando-se de adesivos para tanto;

Art. 4º As atividades de prestação de serviços em geral, exercerão suas
atividades observando o horário de funcionamento de segunda à sexta,
das 07h:00min às 19h:00min, e aos sábados das 07:00 às 12:00, vedado
o funcionamento aos domingos e feriados.

XI – vedação da utilização de lixeiras que necessitem de contato manual
para abertura da tampa, bem como os secadores automáticos de mãos;
XII - todos os estabelecimentos devem dar total publicidade às regras e
recomendações de biossegurança, com enfoque principal à necessidade
de manter distanciamento entre as pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de
operação das respectivas atividades;

Art. 5º As distribuidoras de bebidas e as lojas de conveniência localizadas
em postos de combustível, funcionarão de segunda-feira a sexta feira das
07h:00min às 19h:00min, e aos sábados, 07h:00min às 12h:00min, vedado funcionamento aos domingos e feriados, bem como o consumo no local.

XIII - limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local.

Art. 6º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte
de todas as modalidades, exercerão suas atividades observado o horário
de atendimento de segunda à sexta-feira das 05h:00m às 20h:00min, aos
sábados das 05h:00min às 12h:00min, vedado o funcionamento aos domingos e feriados.

Art. 10. Sem prejuízo das medidas de biossegurança descritas no artigo
anterior, os restaurantes, lanchonetes e congêneres, deverão observar
ainda:
I - disposição das mesas e cadeiras de forma a observar o distanciamento
entre as mesmas a fim de evitar a aglomeração de pessoas.

Art. 7º As atividades econômicas de restaurantes e congêneres, funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira a
sexta feira das 07h:00min às 20h:00min e aos sábados e domingos das
07h:00min às 14h:00min, vedado o funcionamento aos feriados.

II – realização de limpeza e desinfecção das mesas e cadeiras, antes e
após cada utilização.
III – vedação a disponibilização de dispensadores de temperos ou condimentos, bem como saleiros e farinheiras e porta guardanapos de uso compartilhado ou ainda reabastecimento de refis;

Parágrafo único. As atividades econômicas de padarias, açougues, lanchonetes e congêneres, funcionarão observando o horário de atendimento
ao público de segunda a sexta das 05h:00min às 20h:00min, sábados e
domingos de 05h:00min às 12h:00min, vedado o funcionamento aos feriados.

IV - no fornecimento/comercialização de alimentos e bebidas na modalidade autosserviço (self-service), deverá ser instalado anteparo salivar nos
equipamentos de bufê bem como disponibilizadas luvas de plástico descartáveis, para que os clientes possam se servir.

Art. 8º As atividades industriais em geral, funcionarão sem qualquer restrição de dias e horários.
diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br
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Art. 11. A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles que possuírem a respectiva autorização para tanto
emitida pelo Município, funcionarão de segunda-feira a sexta feira das
07h:00min às 20h:00min e aos sábados e domingos das 07h:00min às
12h:00min, vedado o funcionamento aos feriados.

V - serviço de segurança pública e privada;

Parágrafo único. As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e
congêneres, de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual
remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias,
os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de
guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de
energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstos
no presente capítulo.

VIII – servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, quando em
pleno exercício da função;

CAPÍTULO III

XI – hospedagens e congêneres;

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL

XII – fornecimento de combustíveis;

Art. 12. As atividades religiosas, serão permitidas de forma presencial, de
segunda à domingo das 05h:00min às 20h:30min desde que observados
os protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do coronavírus COVID-19-(Sars-Cov-2), descritos no Art. 10, com limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local.

§ 2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário
constante no caput do presente artigo:

VI – serviços de taxi e aplicativo de transporte individual remunerado de
passageiros;
VII – profissionais da área fim da Saúde desde que em efetivo serviço;

IX – atividades inerentes a circulação de cargas de qualquer espécie que
possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população;
X – comercialização de medicamentos e/ou gêneros alimentícios mediante
sistema delivery, mediante a observância de todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde quanto à necessidade de higienização
do produto;

XIII – serviços de coleta de lixo, bem como aqueles relacionados ao fornecimento de energia, água e telefonia;

I - para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua prestação,
comprovando-se a necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante;

Art. 13. Fica determinada a suspensão das seguintes atividades no âmbito
do Município de Peixoto de Azevedo/MT:

II – quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida de viagens
oriundas do Terminal Rodoviário de Peixoto de Azevedo/MT.

I – casas de shows, espetáculos, boates e congêneres;
II - os clubes de lazer em geral;

§ 3º Fica autorizada a apreensão e remoção de veículos bem como solicitação de apoio de autoridades policiais para fins de condução coercitiva
do indivíduo.

III – atividades coletivas nos parques públicos municipais e demais logradouros públicos, bem como nos equipamentos públicos comunitários em
geral, tais como quadras poliesportivas, miniestádios, ginásios de esportes
e congêneres;

Art. 18. A fiscalização das medidas previstas no presente decreto competirá aos servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Planejamento e Fazenda e Saúde e Saneamento.

CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EM GERAL

Parágrafo único. Quando da realização da fiscalização, deverá a autoridade policial ser informada imediatamente da inobservância das disposições contidas no presente decreto, para fins de proceder a certificação do
estado de flagrância do tipo penal previsto no Art. 268 do Código Penal,
sem prejuízo de eventual responsabilização civil e administrativa.

Art. 14. Ficam suspensos os atendimentos presenciais aos cidadãos nos
órgãos públicos municipais.
Parágrafo único. Os órgãos públicos municipais deverão disponibilizar
meios eletrônicos e/ou telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados.

Art. 19. As medidas previstas no presente decreto vigorarão por tempo indeterminado, podendo ser objeto de revogação ou alteração, considerando o monitoramento da evolução da coronavírus COVID-19-(Sars-Cov-2).

CAPÍTULO V

Art. 20. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Fica proibido o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda,
ainda que dentro dos horários permitidos para funcionamento dos estabelecimentos por este Decreto e por normas municipais.

Gabinete do Prefeito do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado
de Mato Grosso, aos 09 dias de abril de 2021.
Mauricio Ferreira de Souza

Art. 16. O funcionamento das atividades na modalidade delivery ficará autorizado somente até as 23h59m, inclusive aos sábados e domingos, com
exceção das farmácias e congêneres, que poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de dias e horários.

Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Art. 17. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão
no território do Município de Peixoto de Azevedo/MT, no período compreendido entre as 21h:00m às 05h:00m, de segunda-feira a domingo.

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COVID-19: DECRETO Nº. 2246/2021
DECRETO Nº. 2246/2021, de 09 de abril de 2021.

§ 1º Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo:

Atualiza a classificação de risco epidemiológico, fixa regras e medidas restritivas para prevenir a disseminação da Covid-19 e dá outras
providências.

I – estabelecimentos hospitalares;
II – clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas médicas em regime de emergência;

O Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso,
Sr. ADELCINO FRANCISCO LOPO, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, em especial o disposto no artigo 76 da Lei Orgânica Municipal; e

III – farmácias e drogarias;
IV – funerárias e serviços relacionados;
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Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Constitucionalidade- ADI 6.341, em 17 de Abril de 2020,
que restou conhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal;

II - taxa de crescimento da contaminação;
Parágrafo único O boletim informativo de que trata este artigo será publicado uma vez por semana pela Secretaria de Municipal de Saúde.

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de
2021, que atualiza a classificação de risco epidemiológico e fixa regras e
diretrizes para adoção, pelos municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da Covid-19 e dá outras providências;

Art. 4º - A classificação de risco dos Municípios forma-se por 2 (dois) quadros de situação, constantes dos Anexos I e II deste Decreto, classificados
entre os que possuem número inferior ou superior a 150 (cento e cinquenta) casos ativos nos respectivos territórios, levando em consideração os
seguintes níveis de gravidade:

Considerando que as medidas aqui dispostas podem ser revistas a qualquer momento, com o devido monitoramento dos casos de infecção do novo coronavírus no Município;

I - Baixo, identificado em verde; II - Moderado, identificado em amarelo; III
- Alto, identificado em laranja;
IV - Muito Alto, identificado em vermelho

DECRETA:

Art. 5º - De acordo com o Decreto Estadual nº 874 de 25 de março de
2021, o Município de Pontal do Araguaia se encontra na classificação de
Nível de Risco ALTO e com o objetivo de impedir o crescimento da taxa
de contaminação no território e reduzir o impacto no sistema de saúde, o
Município deve adotar as seguintes medidas não-farmacológicas:

Art. 1º - Este Decreto institui classificação de risco de disseminação do
novo coronavírus e estabelece diretrizes para adoção de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação
de pessoas e ao funcionamento das atividades privadas, para a prevenção
dos riscos de contágio pelo coronavírus em todo o município de Pontal do
Araguaia, nas situações que especifica.

a) evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme
definição do Ministério da Saúde; b) isolamento domiciliar de pacientes em
situação confirmada de COVID- 19, em caráter obrigatório, por prescrição
médica, pelos prazos definidos em protocolos; c) quarentena domiciliar de
pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID-19, e
de daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica; d) disponibilizar, em estabelecimentos públicos e privados,
locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão
e/ ou disponibilização de álcool na concentração de 70%; e) ampliar, em
estabelecimentos públicos e privados, a frequência diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como pisos, corrimãos,
maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por toque manual, elevadores e outros; f) evitar a realização presencial de reuniões de trabalho
e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de
ferramentas tecnológicas; g) controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a garantir o distanciamento mínimo
de 1,5m entre as pessoas; h) vedar o acesso a estabelecimentos públicos
e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal; i) manter os ambientes arejados por ventilação natural; j) adotar as recomendações atuais
de isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao Grupo de
Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde; k) observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população,
com a orientação aos funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no período de emergência em saúde pública; l) quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos
pelas autoridades sanitárias; m) proibição de qualquer atividade de lazer
ou evento que cause aglomertação; n) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo
ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais; o)
adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando
com incentivo à quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para evitar a circulação e aglomeração de
pessoas.

Art. 2º - Para efeito deste Decreto, consideram-se:
I - taxa de ocupação de leitos de UTI (TOL): é a relação entre o número de
leitos efetivamente disponíveis para os pacientes de COVID 19 no Sistema
Único de Saúde no território do Estado de Mato Grosso, sejam federais,
estaduais ou municipais, e a sua efetiva ocupação por pacientes acometidos pela referida doença, medida e divulgada diariamente em boletim pela
Secretaria de Estado de Saúde; II - taxa de crescimento da contaminação
(TCC): é a relação entre o número acumulado de pessoas infectadas no
território de determinado município, no dia da divulgação do boletim, com
o acumulado dos valores de média móvel dos últimos 14 (quatorze) dias,
medido e divulgado em boletim pela Secretaria de Estado de Saúde; III casos ativos de COVID 19: soma dos casos (média móvel) COVID 19,
nos últimos 14 (quatorze) dias e divulgado em boletim pela Secretaria de
Estado de Saúde;
IV - classificação de risco: identifica a situação epidemiológica do Município aferida pela relação entre o número de casos ativos de COVID, a taxa
de crescimento da contaminação e a taxa de ocupação dos leitos de UTI
da rede pública exclusiva para tratamento da referida doença; V - boletim
informativo: documento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, diariamente, com a situação epidemiológica de cada Município e com a sua
respectiva classificação de risco; VI - isolamento: medida para separar,
pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, pessoas sintomáticas, assintomáticas e suspeitas, em investigação clínica e laboratorial, das demais de
modo a evitar a propagação da infecção e transmissão; VII - quarentena:
medida que tem como objetivo evitar a propagação da pandemia por meio
do confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição ao trânsito de pessoas, ficando permitida a circulação apenas para o
exercício e/ou acesso às atividades essenciais; VIII - área de contenção:
perímetro delimitado por autoridade municipal na qual a população esteja
submetida a intensa ocorrência e expansão da epidemia, onde as intervenções de quarentena e de isolamento coletivo obrigatório serão aplicadas.
§ 1º - Para o cálculo da TCC, serão utilizadas as informações do total de
casos, com base na data do início dos sintomas dos respectivos casos.
§ 2º - Para o cálculo dos casos acumulados, serão contabilizados todos
os casos ocorridos nos 90 (noventa) dias anteriores ao da divulgação do
boletim.

Art. 6º - Quando a taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a
85% (oitenta e cinco por cento), além das medidas aplicáveis conforme art.
4º e 5º, o funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a
respectiva classificação de risco no âmbito do Município de Pontal do Araguaia ficará sujeita às seguintes condições:

Art. 3º - Nos termos deste Decreto, para servir de diretriz para adoção de
medidas não-farmacológicas, o Município de Pontal do Araguaia terá a sua
classificação apurada e divulgada em Boletim Informativo pela Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com os seguintes critérios de aferição de
risco:

I - de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 20h00m; II - aos sábados e
domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido
entre as 05h00m e as 12h00m.

I - número de casos ativos de pacientes com COVID 19 no Município;
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§ 1º - As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres,
de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado
de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de
combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, água,
telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstos no presente
artigo.

policial competente, além da aplicação de multas e sanções cíveis cabíveis.
§ 3º Nos termos do artigo 10, § 3º do decreto Estadual 874, a autoridade
municipal que não aplicarem as medidas restritivas ficam sujeitas à aplicação das sanções penais cabíveis.
§4º Caberão aos órgãos competentes, inclusive ao Ministério Público Estadual, fiscalizar se os agentes públicos municipais estão cumprindo e fazendo cumprir as determinações deste Decreto, propondo, quando julgar
pertinente, as demandas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

§ 2º - Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências, restaurantes, lanchonetes e congêneres localizadas em postos de combustíveis
situados em rodovias estaduais e federais no âmbito territorial do Estado
de Mato Grosso fora dos horários definidos nos incisos do caput deste artigo.

§ 5º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas jurídicas, inclusive condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido na Lei nº 11.316, de 02 de março de 2021,
com a redação alterada pela Lei nº 11.326, de 24 de março de 2021.

§ 3º - Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados nos incisos deste artigo, devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a
01 (um) membro por família.

Art. 9º - Fica proibido, por 15 (quinze) dias a partir da publicação deste
decreto, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, ainda que
dentro dos horários permitidos para funcionamento dos estabelecimentos
por este Decreto.

§ 4º - Durante a vigência deste Decreto, os eventos sociais, corporativos,
empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêneres, cinemas, museus, teatros e a prática de esportes coletivos são permitidos, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local,
observados os limites de horário definidos nos incisos deste artigo.

Art. 10 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo
prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade.

§ 5º - Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres poderão funcionar aos sábados até as 20h00m, ficando vedado o consumo
de bebidas alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

§ 6º - Excepcionalmente, os restaurantes, inclusive localizados em shopping centers, poderão funcionar aos sábados e domingos até as 14h00m,
obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste
Decreto.

ADELCINO FRANCISCO LOPO

§ 7º - O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado
somente até as 23h59m, inclusive aos sábados e domingos, com exceção
das farmácias e congêneres, que poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de dias e horários.

COM MAIS DE 150 CASOS ATIVOS* (*SOMA DOS VALORES DE MÉDIA MÓVEL DE CASOS 14 DIAS DATA INÍCIO DOS SINTOMAS)

§ 8º - Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas
modalidades take-away e drive-thru somente até às 20h 45m, permitido o
serviço de delivery até as 23h59m na forma do §7º deste artigo.

Menor que 60%
60% a 85%
Maior que 85%

Art. 7º - Quando a taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85%
(oitenta e cinco por cento), além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco, conforme art. 4º e 5º deste Decreto, fica instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Pontal
do Araguaia a partir das 21h00m até as 05h00m.

ANEXO II

Gabinete do Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT, 09 de abril de
2021.

Prefeito Municipal
ANEXO I

TAXA DE OCUPAÇÃO
UTI

COM MENOS DE 150 CASOS ATIVOS* (*SOMA DOS VALORES DE
MÉDIA MÓVEL DE CASOS 14 DIAS DATA INÍCIO DOS SINTOMAS)
TAXA DE OCUPAÇÃO
UTI

§ 1º - Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os
funcionários, prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo
funcionamento é permitido após as 20h00m, bem como outras situações
específicas a serem analisadas pela autoridade responsável pela fiscalização.

Menor que 60%
60% a 85%
Maior que 85%

Taxa de Crescimento de Contaminação TCC
MENOR de 25% 25% a 50% >50%
BAIXO
BAIXO
MODERADO
MODERADO
MODERADO ALTO
ALTO
ALTO
MUITO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

§ 2º - A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte
de cargas e passageiros em rodovias estaduais e federais.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COVID-19: DECRETO MUNICIPAL Nº. 1251/2021 DISPÕE SOBRE AS
MEDIDAS TEMPORÁRIAS RESTRITIVAS ÀS ATIVIDADES PRIVADAS
PARA PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO
CORONAVÍRUS COVID 19.”

Art. 8º - A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da:
I – Órgãos de Vigilância Sanitária;
II - Polícia Militar – PM/MT; III - Polícia Judiciária Civil – PJC/MT; e IV Corpo de Bombeiros Militar – CBM/MT e V - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 1251/2021
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS RESTRITIVAS ÀS ATIVIDADES PRIVADAS PARA PREVENÇÃO DOS RISCOS
DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS COVID 19.”

§ 1º A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar
aglomerações, inclusive em bares e restaurantes.

DANIEL ROSA DO LAGO, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DO

§ 2º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade
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Taxa de Crescimento de Contaminação TCC
MENOR de 15% 15% a 30% >30%
BAIXO
MODERADO ALTO
MODERADO
ALTO
ALTO
ALTO
MUITO ALTO MUITO ALTO
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NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
conferidas por lei;

res, cinemas, museus, teatros e a prática de esportes coletivos são
permitidos, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de horário definidos nos
incisos deste artigo.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, o Município de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, em conformidade com a
Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus
(2019-nCoV), responsável pelo surto de 2019, regulamentada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020;

§ 5º Excepcionalmente, os restaurantes, inclusive localizados em
shopping centers, poderão funcionar aos sábados e domingos até as
14h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto.

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, bem como o Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020;

§ 6º O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até as 23h59m, inclusive aos sábados e domingos,
com exceção das farmácias e congêneres, que poderão funcionar, na
modalidade delivery, sem restrição de dias e horários.

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou, em 11
de março de 2020, que a disseminação do novo coronavírus, causador da
doença denominada COVID-19, caracteriza pandemia;

§ 7º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas
modalidades take-away e drive-thru somente até às 20h 45m, permitido o
serviço de delivery até as 23h59m na forma do §7º deste artigo.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 836 de 01 de MARÇO de 2021,
que atualiza as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 e dá outras providências; e

Art. 3º - Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de
recolher) em
todo o território do Estado de Mato Grosso a partir das 21h00m até às
05h00m.

CONSIDERANDO que as ações a serem implementadas devem zelar pela
preservação da dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à intimidade e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais medidas imediatas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a proteção da coletividade.

§ 1º Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após as 19h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade policial responsável pela fiscalização.

D E C R E T A:

§2º A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte de
cargas e passageiros em rodovias estaduais e federais.

Art. 1º- Este decreto dispõe sobre as medidas excepcionais, de caráter
temporário, para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus
(COVID 19) no âmbito do Município de Porto Alegre do Norte-MT.

Art. 4° - Fica determinado aos cidadãos, aos estabelecimentos públicos e
privados a adotarem as seguintes medidas de prevenção e combate à infecção por coronavírus:

Art. 2º- O funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito
às seguintes condições:
I – de segunda à sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no
período compreendido entre às 05h00min e 20h00min;

I – evitar sair de casa, com o intuito de não correr riscos desnecessários
de se infectar nas ruas, principalmente as pessoas pertencentes ao Grupo
de Risco, conforme definição do Ministério da Saúde;

II – aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente
no período compreendido entre às 05h00min e 12h00min;

II - disponibilizar locais adequados para lavagem freqüente das mãos com
água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;

III – Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres
poderão funcionar aos sábados até as 20h00m, ficando vedado o
consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos os protocolos
de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto.

III - ampliar a freqüência diária de limpeza e desinfecção de locais freqüentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos,
máquinas acionadas por toque manual, elevadores e outros;

IV – excepcionalmente, os restaurantes poderão funcionar aos sábados e domingos até as 14h00min, obedecendo todos os protocolos
de saúde e normas sanitárias estabelecidas neste decreto.

IV - evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas;

§ 1º - As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de transporte coletivo, transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de
combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de
colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo, não
ficam sujeitas às restrições de horário do presente artigo.

V - controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a garantir o distanciamento mínimo de 2,0m (dois metros)
entre as pessoas;
VI - vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal;
VII - manter os ambientes arejados por ventilação natural;

§ 2º Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências, restaurantes, lanchonetes e congêneres localizadas em postos de combustíveis situados em rodovias estaduais e federais no âmbito territorial do Estado de Mato Grosso fora dos horários definidos nos incisos do caput deste artigo.

VIII - adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os
profissionais pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde;
IX - observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população, com a orientação aos funcionários sobre o modo
correto de relacionamento com o público no período de emergência em
saúde pública.

§ 3º Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados nos
incisos deste artigo, devem aplicar sistema de controle de entrada
restrito a 01 (um) membro por família.
§ 4º Durante a vigência deste Decreto, os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêne-
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X – verificar a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a
37,5°;

V - suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial;
§4° - Para o funcionamento das agências bancárias e loterias, sem prejuízo da observância, no que couber, das normas gerais previstas neste
artigo 5°, ficam determinadas as seguintes medidas:

XI - proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais;

I – disponibilizar funcionário a fim de organizar as filas no interior e fora do
estabelecimento a fim de evitar a aglomeração de pessoas, respeitando o
espaçamento mínimo de 2,0m (dois metros) entre elas.

XII - adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à quarentena voluntária e outras medidas julgadas
adequadas pela autoridade municipal para evitar a circulação e aglomeração de pessoas.

II- será permitido no máximo 03 (três) pessoas aguardando atendimento
no interior do estabelecimento.
III – O atendimento no interior das agências bancárias de Porto Alegre
do Norte fica restrito apenas aos cidadãos que comprovadamente residirem em Porto Alegre do Norte – MT.

§ 1º - Para realização de atividades de cunho religioso, sem prejuízo da
observância, no que couber, das normas gerais previstas neste artigo 5°, ficam determinadas as seguintes medidas:

§5° - Para o funcionamento dos salões de beleza e estabelecimentos congêneres, sem prejuízo da observância, no que couber, das normas gerais previstas neste artigo 5°, ficam determinadas as seguintes medidas:

I - disponibilização de local e produtos para higienização de mãos e calçados;
II - distanciamento mínimo de 2,0m (dois metros) entre as pessoas;

I – o atendimento deverá ser feito por agendamento, limitando o número
de pessoas a serem atendidas no interior do estabelecimento ao número
de atendentes disponíveis.

III - proibição do acesso de pessoas do grupo de risco ao estabelecimento,
inclusive pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos;
IV - suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas;

§6° - Para o funcionamento das distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e estabelecimentos congêneres;

V - suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial;

II - fica proibida a disposição de mesas no local;

VI - suspensão da entrada de pessoas, quando ultrapassada a quantidade
de 30

III – fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local, bem como nas
imediações do estabelecimento;

(trinta) pessoas no interior do estabelecimento religioso.

IV – funcionarão exclusivamente no sistema de delivery/entrega ou venda
no balcão.

§ 2° - Para o funcionamento das academias e estabelecimentos congêneres, sem prejuízo da observância, no que couber, das normas gerais
previstas neste artigo 5°, ficam determinadas as seguintes medidas:

Art. 5º - Fica permitido o funcionamento de empresas do comércio varejista da construção civil, empresas de construção civil, materiais de construção, tintas, materiais elétricos e afins, bem como produtos agropecuários,
venda de insumos, medicamentos e produtos veterinários.

I – as academias e estabelecimentos congêneres poderão funcionar em
03 (três) turnos, sendo eles: matutino, vespertino e noturno, sendo que em
cada turno, poderá permanecer no estabelecimento a quantidade máxima
de 05 (cinco) alunos, devendo ainda ser respeitado o limite de horário
de funcionamento previsto no artigo 2º deste decreto.

Art. 6º - A fim de evitar o colapso do ramo de transportes e ao abastecimento das unidades da federação, fica permitido o funcionamento das
empresas de borracharia, oficinas de manutenção, postos de molas, recapadoras e reparos mecânicos de veículos automotores.

II - proibição do acesso de pessoas do grupo de risco ao estabelecimento,
inclusive pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos;

Art. 7º- As instituições bancárias, agências dos correios e casas lotéricas deverão providenciar tendas/coberturas para proteção contra o
sol e chuva das pessoas que se encontrarem na fila do lado externo
dos estabelecimentos.

III - suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas;
IV - suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial.
§3° - Para o funcionamento dos restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos congêneres, sem prejuízo da observância, no que couber, das normas gerais previstas neste artigo 5°, ficam determinadas
as seguintes medidas:
I - suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial;

Art. 8º - Fica restrito ao setor de identificação civil, responsável pela emissão de documentos pessoais como carteira de identidade e alistamento
militar o atendimento apenas aos cidadãos que comprovadamente residirem em Porto Alegre do Norte.

II – disposição de mesas com 04 (quatro) cadeiras em cada mesa, observando a distância mínima de 2,0m entre elas.

Art. 9 º - Fica vedada a aglomeração de pessoas em lagoas, rios e
praias de água doce.

§4° - Para o funcionamento da feira do produtor rural, sem prejuízo da
observância, no que couber, das normas gerais previstas neste artigo 5°, ficam determinadas as seguintes medidas:

Parágrafo primeiro: Fica expressamente proibida a aglomeração de
pessoas nos Rios Tapirapé, Xavantinho, Corujão e na Lagoa conhecida como Chapéu.

I – o manuseio dos produtos comercializados pelos feirantes deverá
ser feito exclusivamente por eles, mediante uso de máscara e luva.

Parágrafo segundo: Aquele que descumprir o disposto acima incorrerá em multa pecuniária no valor de 30 (trinta) UPF/PAN, sem prejuízo de eventual responsabilização cível e penal dos infratores.

II – respeitar o limite de espaçamento mínimo de 2,0m (dois metros) entre
as barracas.

Art. 10º - Fica proibida a aglomeração de pessoas no cais da cidade
(embaixo da Ponte do Rio Tapirapé).

III – delimitar a distância por meio de fitas indicativas ou outro material adequado, a fim de impedir que as pessoas cheguem a menos de 1,5m (hum
metro e meio) da banca onde se encontram os produtos;

Parágrafo único: Fica permitido o acesso ao cais àqueles que precisarem descer suas embarcações no Rio Tapirapé, lembrando que, os
mesmos deverão permanecer no local, apenas o tempo que se fizer
necessário para o embarque e desembarque dos mesmos.

III - proibição da disposição de mesas a fim de evitar/limitar o consumo dos
produtos no local;
IV - suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas;
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Parágrafo segundo: Aquele que descumprir o disposto acima incorrerá em multa pecuniária no valor de 30 (trinta) UPF/PAN, sem prejuízo de eventual responsabilização cível e penal dos infratores.

além de nova multa, será revogado o alvará municipal de funcionamento
do estabelecimento infrator.
§ 1° – O cidadão que for encontrado transitando nas ruas ou no interior de qualquer estabelecimento comercial sem máscara, com exceção dos restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres,
enquanto estiverem fazendo suas refeições, incorrerá em multa pecuniária no valor de 08 (oito) UPF/PAN.

Art. 11º- Fica proibido o uso de campos de futebol e quadras poliesportivas para realização de atividades desportivas.
Parágrafo primeiro: Aquele(s) que descumprir(em) o disposto neste
artigo 11º incorrerá(ão) em multa pecuniária no valor de 30 (trinta)
UPF/PAN, sem prejuízo de eventual responsabilização cível e penal
dos infratores.

Art. 17º - Art. 17º - A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo
da:

Art. 12º - Fica proibida a realização de cursos e aulas presenciais, nas escolas públicas do Município de Porto Alegre do Norte.

I - Órgãos de vigilância sanitária municipal;

Art. 13 º - Fica permitido as atividades presenciais de ensino na rede privada, desde que cumpram no mínimo as disposições do protocolo sanitário
conforme segue abaixo:

III - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT;

I – disponibilizar locais adequados para lavagem freqüente das mãos com
água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;

V - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório.

II - Polícia Militar - PM/MT;

IV - Corpo de Bombeiros Militar - CBM/MT; e

Art. 18º - Durante a vigência desse Decreto, fica restrito o atendimento ao
público nos órgãos Públicos, podendo desempenhar suas atividades por
meio de teletrabalho, trabalhar internamente somente via Telefone, e-mail
ou aplicativos de mensagens, sendo mantidos apenas os serviços essenciais ou sistema de plantão.

II - ampliar a freqüência diária de limpeza e desinfecção de locais freqüentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos,
máquinas acionadas por toque manual, mesas, cadeiras e outros;

I – A princípio, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, seus Departamentos e Secretarias irão trabalhar internamente, com número reduzido de funcionários a ser determinado pelo gestor de cada pasta, disponibilizando atendimento via e-mail (financas@portoalegredonorte.mt.gov.
br, gabinete@portoalegredonorte.mt.gov.br, fone: 66 356 91226 e 66 3569
1210 e aplicativos de mensagens).

III - controlar o acesso de pessoas no interior das escolas, bem como nas
salas de aula de modo a garantir o distanciamento mínimo de 2,0m (dois
metros) entre as pessoas;
IV - vedar o acesso de funcionários, usuários e demais pessoas que não
estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal;
V - manter os ambientes arejados por ventilação natural;

II – A depender da natureza do serviço, oportunidade e conveniência da
administração, os gestores das pastas municipais poderão desenvolver
suas atividades em horário diverso do descrito no inciso acima.

VI - observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, com a orientação aos funcionários sobre o modo correto de
relacionamento com o público no período de emergência em saúde pública.

III – Os Órgãos Públicos deverão colocar aviso em local visível, do não
atendimento ou atendimento com restrições, com numero de telefone, email.

VII – medir a temperatura corporal das pessoas na entrada do estabelecimento de ensino, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou
superior a 37,5°.

IV – Os Estabelecimentos Comerciais, deverão adotar medidas preventivas, tais como desinfectação de recinto, objetos, utilizar equipamentos de
EPI (luvas, máscaras, etc.) e demais providências possíveis e necessárias
a fim de prevenir a disseminação do coronavírus.

Art. 14º – Fica proibida a realização de festas, reuniões e eventos familiares que causem qualquer tipo de aglomeração com pessoas que não pertençam à mesma residência, mesmo que em sítios, chácaras, beira de rios
e balneários durante a vigência deste decreto.

IV – O atendimento nos PSF (Programa de Saúde da Família) poderá ser
restringido, com atendimento a domicílio, via telefone, conforme determinações que serão divulgadas e adotadas pela Secretaria de Saúde.

Parágrafo primeiro: Fica estipulada multa de 30 (trinta) UPF/PAN para
aqueles que infringirem disposto no caput do artigo acima.

Art. 19º - No que dispuser neste Decreto, poderá ser regulamento por Portaria especifica de cada Secretaria Municipal.

Parágrafo segundo: A multa será lançada no CPF ou no CNPJ do infrator.

Art. 20º - Fica proibido, por tempo indeterminado, a partir da publicação deste decreto, o consumo de bebida alcoólica nos locais de
venda, ainda que dentro dos horários permitidos para funcionamento
dos estabelecimentos por este Decreto e por normas municipais.

Parágrafo terceiro: O procedimento de infrações prevista nesse Decreto
seguirá o rito processual previsto no Código Sanitário Municipal e demais
legislação pertinente.
Parágrafo quarto: A multa prevista nesse artigo não exclui outras penalidades previstas em normas esparsas, tais como a interdição do estabelecimento e a infração criminal tipificada nos art. 267 e 268 do Código Penal
Brasileiro.

Art. 21º - Havendo conflito entre as medidas restritivas estabelecidas
pelo Governo Estadual e o Município, prevalecerá a norma mais restritiva.
Art. 22º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n º
1250/2021.

Art. 15º - Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação arbitrária
de preços, sem justa causa, dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, sujeitando os infratores às penalidades previstas na legislação específica. Nesse caso, além da penalidade pecuniária
prevista no presente decreto, será cassada, como medida cautelar, prevista no parágrafo único do artigo 56 da Lei Federal n º 8078/1990, o alvará
de funcionamento do estabelecimento infrator.

Porto Alegre do Norte-MT, 09 de Abril de 2021.
DANIEL ROSA DO LAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 16º - O estabelecimento comercial/empresarial que descumprir qualquer cláusula prevista no presente decreto, incorrerá em multa pecuniária no valor de 100 (cem) UPF/PAN, sendo que, em caso de reincidência,
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Resolve RATIFICAR o presente processo a favor da empresa ALEXANDRE MOZAR LOPES DE LIRA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o Nº 30.435.993/0001-95 e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto do art. 24 do supracitado diploma legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COVID-19: AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE CHAMADA
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 025/2021

Santo Antonio do Leverger -MT, 09 de abril de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT, através de sua
Presidente nomeada através do Decreto nº 010/GAB/PMR de 18 de Janeiro de 2021, Torna Público para o conhecimento dos interessados que está instaurado o procedimento licitatório sob a modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO DE Nº. 025/2021, processado nos autos do Processo Administrativo de nº. 357/2021, cujas especificações detalhadas encontram-se
no Edital e seus anexos. O julgamento da referida licitação será através
do MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Contratação de Empresa
Especializada em Prestação de Serviços de propaganda e publicidade de divulgação dos trabalhos e campanhas de prevenção devido a
pandemia do Covid-19, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

Francieli Magalhães de Arruda
Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
DEPARATAMENTO DE LICITAÇÃO
COVID-19: ADESÃO 009/2021
ADESÃO Nº 009/2021
O Município de São José do Rio Claro – MT, através do Prefeito Municipal Sr. LEVI RIBEIRO, torna público que, em virtude de haver concordado com as justificativas apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde
e Saneamento Básico, no processo para Contratação da empresa RINALDI & COGO LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.269.677/0001-79, com sede
na Rua Almirante Barroso, nº 2337, Sala 02, Bairro Centro, na cidade de
Toledo-PR, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI’S PARA SEGURANÇA E COMBATE AO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT, estima-se para a contratação o valor de 578.
450,00(quinhentos e setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais), pagos conforme apresentação da Nota fiscal atestada pela Secretaria responsável,as despesas referente a esta contratação será paga com
recurso especifico do Covid-19, após a verificação e autorização da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, conforme disposições em
contrato próprio (a ser celebrado), onde formulou-se expediente de Adesão a Ata de Registro de Preço, fulcrada no caput do art. 22, §1º, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, RATIFICA as justificativas apresentadas e autoriza a contratação, dando cumprimento ao dispositivos legais. São José do Rio Claro - MT 09 de abril de 2021. Levi Ribeiro. Prefeito Municipal.

A Proposta de Preço e toda documentação poderá ser encaminhada via
e-mail institucional: cpl@rondolandia.mt.gov.br no período de até 01(um)
dia útil da publicação, maiores informações poderão ser obtidas junto ao
Departamento de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de
expediente das 07h00min às 13h00min ou através do telefone 0xx (66)
3542-1177.
Rondolândia - MT, 09 de Abril de 2021.
______________________
Luciene Souza dos Santos
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
COVID-19: TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DISPENSA Nº 006/2021
OUVIDORIA
COVID-19: DECRETO Nº 056, DE 09 DE ABRIL DE 2021

A Prefeita Municipal, Senhora Francieli Magalhaes de Arruda, tendo em
vista as justificativas apresentadas pela área técnica e parecer jurídico expedida pela a Procuradoria Municipal do Município, sobre a contratação
direta com dispensa de licitação, fulcro da Lei 8.666/93.

Prorroga as medidas temporárias restritivas às atividades públicas e privadas para prevenção dos riscos de disseminação do novo Coronavírus
(Covid-19) e dá outras providências.

OBJETO:

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato
Grosso, Sr. JAMIS SILVA BOLANDIN, de acordo com as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO, CILINDROS DE OXIGÊNIO E
VENTILADOR PULMONAR PARA MANUTENÇÃO E ENFRENTAMENTO
A PANDEMIA DE COVID-19.

_CONSIDERANDO, o Painel Epidemiológico nº 394, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso que classificou o município de São José
dos Quatro Marcos-MT como de Risco Alto;

Item 01-valor unitário R$ 4.150,00, valor Total R$ 41.500,00 Item 02-valor
unitário R$ 6.800,00, valor Total R$ 6.800,00 Item 03-valor unitário R$
7.800,00, valor Total R$78.000,00 Item 04-valor unitário R$ 42.300,00, valor Total R$ 84.600,00

_CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 046/2021, que atualiza as medidas temporárias restritivas às atividades públicas e privadas
para prevenção dos riscos de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19),

Dotação Orçamentaria:
Secretaria Municipal de Saúde:
Dotação: 10.302.0020.2043,Natureza de Despesa: 44.90.52.00.00,Fonte:
0146

DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogadas as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 no município de São José dos Quatro Marcos-MT, em
conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 046/2021 e demais
legislação vigente.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE
LEVERGER-MT.
CONTRATADA: ALEXANDRE MOZAR LOPES DE LIRA , pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 30.435.993/0001-95.

Art. 2º As medidas restritivas citadas no Art. 1º deste Decreto ficam prorrogadas até o dia 20 de abril de 2021, podendo ser alteradas a qualquer
momento considerando o contexto pandêmico.

DATA DE ASSINATURA: 09/04/2021.
DATA DE VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.

Art. 4º- Os professores que realizarão a nova lotação mencionada no artigo anterior permanecerão nestas salas até a conclusão do ano letivo de
2021, exceto o professor responsável pelaSala de Recurso Multifuncional,
que deverá retornar quando cessada a pandemia ou com o retorno das
aulas presenciais.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de abril de 2021.
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal

Art. 5º - Reduzir o número de alunos das salas de maternal para duas salas de aula.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Art. 6º – Fica determinado o cumprimento do disposto na lei 396/2011
quanto à jornada de trabalho nas respectivas Unidades de Ensino para
preparar aulas, confeccionar apostilas e realizar o atendimento aos alunos
de forma não presencial.

JURIDICO
COVID-19: DECRETO Nº 304/2021 - DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO
DAS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Art. 7º – Fica determinado o remanejamento dos profissionais que estejam
em disponibilidade na Escola Gessy Antonio da Silva, para atendimento
remoto aos alunos.

DECRETO Nº 304, DE 08 DE MARÇO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

Art. 8º - Para cumprimento do art. 3º, será composta uma Comissão de
Atribuição de classes e regime/jornada de trabalho na Unidade Escolar,
que terão os seguintes membros:

Eduardo José da Silva Abreu, Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei:

I - Diretor(a) da escola;

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.
394/96, as Leis Complementares Estaduais 49/98 e 50/98, a Lei Estadual
7.040/98 e a Lei Municipal nº 396/2011, Resolução Normativa 002/2015 –
CCE/MT, Resolução Normativa nº 002/2020 – CCE/MT;

II - Secretário(a) escolar;
III - Presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;
IV - 01 (um) membro do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

CONSIDERANDO o Decreto nº 874 de 25 de março de 2021 do governo
do Estado de Mato Grosso, o qual atualiza a classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção, pelos municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras
providencias;

V - 01 (um) representante do Sindicato SINTEP e SISPMUSP;
Art. 9º - Para a atribuição de classes e regime/jornada de trabalho na Secretaria Municipal de Educação, será composta uma comissão que terão
os seguintes membros:
I - Técnicos de suporte pedagógicos;

CONSIDERANDO a necessidade de suspender as aulas presenciais,
tornando-as virtuais e/ou apostilado, bem como a inviabilidade de se trabalhar com as crianças do berçário dessa forma;

II - Diretores escolares;
III - Secretário de Educação.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da Sala de Recurso
Multifuncional;

Art. 9º – O presente Decreto terá validade até o fim da pandemia do covid-19, ou até que seja decretado o retorno das aulas presenciais.

CONSIDERANDO a necessidade de remanejamento de professores, em
razão da ausência de turmas presenciais;

Art. 10 - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

CONSIDERANDO a atipicidade vivenciada no período de pandemia e a
necessidade de ajustes no quadro de profissionais da educação desde
município;

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
EM 08 DE ABRIL DE 2021.

CONSIDERANDO a necessidade de readequar o número de alunos das
salas de maternal em duas salas de aula;

EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU
PREFEITO MUNICIPAL

CONSIDERANDO a nova lotação e a impossibilidade de retornar professores para as salas de berçário;

REGISTRADO E PUBLICADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM AFIXAÇÃO NOS LUGARES DE COSTUME ESTABELECIDOS POR LEI MUNICIPAL, DATA SUPRA.

DECRETA:
Art. 1º - Ficam suspensas as aulas presenciais no município de São Pedro
da Cipa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

§1º. As aulas serão desenvolvidas de forma não presencial, por meio de
atividades que serão entregues aos pais ou responsáveis para retirada nas
escolas.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COVID-19: DECRETO Nº 37 DE 08 DE ABRIL DE 2021
DECRETO Nº 37 DE 08 DE ABRIL DE 2021

§2º. Serão considerados como dias letivos os trabalhos desenvolvidos de
forma não presencial neste período de pandemia.

SÚMULA: “ATUALIZA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Art. 2º - Ficam suspensas as atividades com as crianças do berçário e
da Sala de Recurso Multifuncional, enquanto perdurar a pandemia ou enquanto não retornar as aulas presenciais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE
MATO GROSSO, SENHOR PASCOAL ALBERTON, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Art. 3º - Fica determinado uma nova lotação para os profissionais da CEI
(Centro Educação Infantil- Marcio Alessandro Gomes Machado) seguindo
a colocação da pontuação por títulos e qualificações já realizadas no início
do ano letivo de 2021, para readequação dos professores nas salas disponíveis.
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tenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, de forma urgente, a
fim de evitar um colapso das unidades de saúde que integram a estrutura
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Município de Terra Nova do
Norte/MT;

clados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por toque
manual, elevadores e outros;
f) evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas;

CONSIDERANDO, que para o enfrentamento da situação de uma possível
crise sanitária se faz necessário à tomada de medidas consentâneas com
a realidade econômica do Município;

g) controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados
de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;

CONSIDERANDO os índices de taxas de ocupação dos leitos públicos de
UTI’s, que conforme os dados contidos no Painel Epidemiológico nº 396
Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, de 08 de Abril de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, indicam 97,56% de taxa de ocupação;

h) vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários,
consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção
facial, ainda que artesanal;

CONSIDERANDO o aumento de demanda hospitalar pública e privada por
oxigênio medicinal e medicamentos necessários para intubação de pacientes em estado grave como decorrência do aumento do número de contaminações e internações;

j) adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério
da Saúde;

i) manter os ambientes arejados por ventilação natural;

CONSIDERANDO a liminar concedida nos autos da ADI nº 1003497-90.
2021.8.11.0000 pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, aduzindo
que “(...) Em conclusão, a imposição de medidas restritivas não é assunto
afeto apenas ao interesse local, especialmente quando o objetivo transcende os interesses de um ou outro Município”. “(...) Compete ao município, conforme dito linhas atrás, endurecer as medidas impostas pelo Governo Estadual, jamais afrouxá-las, conforme pretende a norma impugnada”;

k) observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção
de riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial
da população, com a orientação aos funcionários sobre o modo correto de
relacionamento com o público no período de emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 874 de 25 de março de 2021,
que atualiza classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes
para adoção, pelos Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras providências;

n) proibir atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de
serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao
público não-presenciais;

l) cumprir a quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos
de risco definidos pelas autoridades sanitárias;
m) proibir qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração;

o) adotar de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para evitar a circulação e aglomeração
de pessoas.

CONSIDERANDO ações conjuntas com os municípios de Peixoto de Azevedo, Matupá e o Ministério Público de Estado de Mato Grosso, visando
a tomada de providências para ao enfrentamento da situação pandêmica
causada pela COVID-19;

§ 2º. Ficam suspensos temporariamente:

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 874 de 25 de março de
2021, que classifica o Município de Terra Nova do Norte/MT com o NÍVEL
DE RISCO ALTO;

I – a visitação ao Parque Municipal Vale do Esperança e suas adjacências;
II – aulas presenciais nas escolas da rede pública e privada de ensino;

D E C R E T A:

III - o consumo de bebidas alcóolicas nos estabelecimentos comerciais.

Art. 1º. Fica decretado no Município de Terra Nova do Norte/MT, novas
medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação de pessoas e ao funcionamento das atividades privadas,
para a prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus em todo o território municipal, nas situações em que especifica.

§ 3º. Fica proibido em todo território do município de Terra Nova do Norte
a aglomeração de pessoas em espaços públicos (praças, calçadas e vias
públicas).

§ 1º. Para cada nível de classificação de risco definida no artigo 4º do Decreto Estadual nº 874 de 25 de março de 2021, com o objetivo de impedir
o crescimento da taxa de contaminação no território e reduzir o impacto no
sistema de saúde, os Municípios devem ser cumpridas as seguintes medidas não-farmacológicas:

Art. 2º. Enquanto a taxa de ocupação estadual das UTI’s for superior a
85% (oitenta e cinco por cento), o funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a respectiva classificação de risco no âmbito do
Estado de Mato Grosso ficará sujeita às seguintes condições:

§ 4º. Fica obrigatório o uso de máscaras de proteção por todos os munícipes no território do Município.

I - de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h e as 20h;

a) evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme
definição do Ministério da Saúde;

II - aos sábados, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h e as 19h.

b) isolar em domicílio pacientes em situação confirmada de COVID-19, em
caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos;

II - aos domingos, autorizado o funcionamento somente no sistema delivery e drive-thru, até as 23h.

c) cumprir a quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação
de caso suspeito para de COVID-19, e de daqueles que com ele tiveram
contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica;

§ 1º. As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres,
de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado
de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de
combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, água,
telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstos no presente
artigo.

d) disponibilizar, em estabelecimentos públicos e privados, locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;
e) ampliar, em estabelecimentos públicos e privados, a frequência diária
de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, tediariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br
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§ 2º. Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências, restaurantes, lanchonetes e congêneres localizadas em postos de combustíveis
situados em estradas e rodovias no âmbito territorial do Município de Terra
Nova do Norte/MT, fora dos horários definidos nos incisos do caput deste
artigo.

PUBLIQUE-SE.

§ 3º. Aos supermercados, deverão controlar o acesso restringindo a entrada de 01 (um) membro por família.

PASCOAL ALBERTON

CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato
Grosso, aos 08 dias do mês de abril de 2021.

Prefeito Municipal

§ 4º. Durante a vigência deste Decreto, os eventos sociais, corporativos,
empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêneres, e a
prática de esportes coletivos são permitidos, respeitado o limite de 30%
(trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de
horário definidos nos incisos deste artigo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
COVID-19: DECRETO N° 42 DE 09 DE ABRIL DE 2021.
Altera o Decreto Municipal n.º 06/2021, o qual dispõe sobre atualização
das medidas de combate ao Coronavírus - COVID-19 no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, ante a declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS de pandemia do Coronavírus - COVID-19,
e dá outras providências.

§ 5º. Excepcionalmente, os restaurantes, poderão funcionar aos domingos
até as 14h, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto.
§ 6º. O funcionamento de serviço nas modalidades drive-thru e delivery ficará autorizado até as 23h, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e congêneres, que poderão funcionar, na modalidade
delivery, sem restrição de dias e horários.

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA, Prefeito do Município de Várzea
Grande, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos VI, da
Lei Orgânica do Município.
DECRETA:

§ 7º. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os
funcionários, prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo
funcionamento é permitido após as 20h, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade responsável pela fiscalização.

Art. 1º Ficam alterados os § 4º, § 12 e § 13, do art. 13, do Decreto Municipal n.º 06/2021, que passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 13. (...)

§ 8º. A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte
de cargas e passageiros em estradas e rodovias municipais.

(...)
§4º Ficam proibidos os eventos sociais, exceto as reuniões que venham a
ocorrer em ambientes públicos e privados, limitadas a uma quantidade de
20% (vinte por cento) da capacidade do local.

§ 9º. Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres na
modalidade drive-thru e delivery, inclusive aos sábados e domingos, até
as 23h na forma do §7º deste artigo.

(...)

Art. 3º. A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo:

§12. Os restaurantes e pizzarias funcionarão com 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima de lotação, de segunda-feira a sexta-feira, das
08:00 horas às 20:00 horas, ao sábado e domingo das 06:00 horas às
14:00 horas, podendo realizar drive-thru e take-away todos os dias até às
20:45, e ainda, delivery todos os dias até às 23:59, permitido o consumo
de bebida alcoólica no local.

I – dos órgãos de vigilância sanitária municipal;
II – da Polícia Militar - PM/MT;
III – da Polícia Judiciária Civil - PJC/MT;
IV – de outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório.
§ 1º. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar
aglomerações, inclusive em bares, restaurantes e residências, com base
no artigo 268 do Código Penal.

(...)
§13. As lanchonetes, cafeterias, bares e congêneres funcionarão com a
capacidade máxima de 50% (cinquenta por cento) de lotação, de segundafeira a sexta-feira das 06:00 horas até às 20:00 horas, e ao sábado e domingo das 06:00 horas às 14:00 horas, podendo realizar delivery até às
23:59 horas, permitido o consumo de bebida alcoólica no local, somento
podendo ser consumida por quem estiver sentado à mesa.

§ 2º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade
policial competente, além da aplicação de multas e sanções cíveis cabíveis.
§ 3º. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que não
cumprirem as medidas restritivas e de higienização constantes neste Decreto, serão multados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e/ou ter seu
Alvará suspenso até a duração deste decreto, conforme disposto no Código Sanitário Municipal e Lei Estadual nº 11.316/2021.

(...)

Art. 4º. Fica proibido, por 15 (quinze) dias a partir publicação simultânea
deste decreto, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, ainda
que dentro dos horários permitidos para funcionamento dos estabelecimentos por este Decreto e por normas municipais.

Art. 19. As atividades de cunho religioso poderão manter seu exercício, de
segunda-feira até domingo das 05:00 horas às 20:00 horas, respeitando
ainda:

Art. 5º. Caso haja alteração no nível da Matriz de Risco e aumento significativo de casos confirmados, as disposições deste Decreto poderão ser
revistas a qualquer momento.

Art. 4ºEste Decreto Municipal entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Fica revogado o § 18, do art. 13, do Decreto Municipal n.º 06/2021.
Art. 3º Fica alterado o caput do art. 19, do Decreto Municipal n.º 06/2021,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Paço Municipal Couto Magalhães, Praça dos Três Poderes em Várzea
Grande – MT, 09 de abril de 2021.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua divulgação e publicação simultânea no Portal Transparência e Diário Oficial, revogadas as
disposições em contrário.
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KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA
Prefeito Municipal
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