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DECRETO Nº 37/2021

DE 28 DE MAIO DE 2021

“Dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais e
temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19
(Novo Coronavírus), no âmbito da administração
municipal direta e indireta de Novo São Joaquim/MT e
dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Novo São Joaquim-MT, Estado de Mato Grosso, Sr.

LEONARDO FARIA ZAMPA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em especial o

disposto inciso V do artigo 63, todos da Lei Orgânica Municipal, e;

Considerando o boletim Informativo nº443 de 25/05/2021 que classificou Novo São

Joaquim-MT como RISCO EPIDEMIOLÓGICO MUITO ALTO e o Decreto Estadual nº

874/2021, editado pelo Governo do Estado e a decisão tomada na Ação Direta de

Inconstitucionalidade (1003497-90.2021.8.11.0000), ad referendum do Órgão Especial, cujo não

atendimento da ordem judicial ensejará a devida responsabilização do gestor municipal, nos termos da

lei.

Considerando que apesar da classificação do Risco Muito Alto, o município tem poucos

casos positivos em comparação com cidades da região, isso comparando com número de pessoas, haja

vista que estamos na escala média de 10 a 20 casos ativos.

Considerando que o parâmetro usado pelo estado é a porcentagem de aumento e levando

em consideração que de 10 para 20 casos já é 100%, mesmo que esse número é pequeno em

comparação com o número de habitante:

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual

nº874 de 25 de Março de 2021, em especial as contidas no artigo 5º, Incisos I, II, III e IV, no âmbito

do município de Novo São Joaquim- MT, com a aplicação das seguintes medidas sanitárias visando o

combate ao COVID-19.

Art. 2º - Fica decretada quarentena coletiva obrigatória no território do município,

pelo período de 10 dias, iniciando-se em 28/05/2021 até 07/06/2021;
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§1º Considera 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 da economia em geral;

Art. 3º - Todas as atividades econômicas em geral e atividades religiosas, deverão

respeitar as medidas de seguranças, tais como uso de máscaras, distanciamento social, limitação de

30% da capacidade do local, com exceção do §1º, assim como as diretrizes disposta abaixo:

I- De segunda a sábado, observarão o horário de funcionamento de das 05h00minh

ás 22h00min horas e aos domingos e feriados das 05h00minh às 12h00min horas;

II- Somente os restaurantes, lanchonetes, sorveterias (alimentação) e atividades

religiosas poderão funcionar aos domingos e feriados até as 22h00min;

III- As atividades delivery/entrega poderão serem exercidas até as 23hs:59min,

durante todos os dias, inclusive feriado, comprovado a função de entregador.

§1º O disposto no caput deste artigo não se aplica as farmácias, os serviços de saúde, de

hospedagem, de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros

por meio de taxi e aplicativos, as funerárias, os postos de combustíveis, (exceto conveniências), as

indústrias, atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de guincho,

segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, agua, telefonia, internet,

coleta de lixo, e as atividades de logística de distribuição de alimentos;

Art. 4º - Fica instituído toque de recolher das 22h30min às 05h00min, ressalvado trânsito

de trabalho e necessidades especificas justificada em caso de descumprimento os infratores ficaram

sujeitos às penalidades e multas previstas neste decreto.

Art. 5º - Ficam instituídas as seguintes proibições e restrições;

I. Isolamento domiciliar e quarentena obrigatória de pacientes em situação confirmada e

suspeitos de COVID-19 e daqueles que tiveram contato, por prescrição médica, pelos prazos definidos

em protocolos;

II. Quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos de idade e grupos de risco

definidos pelas autoridades sanitárias, estando ou não positivadas ou com suspeitas para COVID-19;

III. Fica vedada a realização de festas familiares, reuniões particulares, aniversários e

outros que excedam 05 (cinco) pessoas cumulativamente;

IV. Fica proibida a realização de shows e eventos particulares, bem como a utilização de

som automotivo em todo território municipal enquanto durar a vigência deste decreto;
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V. Fica permitido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda, restrito àqueles

sentado á mesa do respectivo estabelecimento, com distanciamento de no mínimo 02 metros entre

mesas e limite de 04 cadeiras por mesa, ficando proibido o consumo de bebidas alcoólicas que

ocasione aglomeração em locais públicos, tais como praças, margens de rios, represas e assimilares;

VI. Ficam permitido, as atividades em academias, funcionais e outros até o limite máximo

de 10 alunos/clientes/praticantes simultaneamente, desde que mantendo o distanciamento social, uso

de máscaras e outros;

VII. Fica suspenso a prática esportiva coletiva e que tenha contato direto com demais

praticantes;

VIII. Fica vedada a circulação e a expedição de qualquer forma de autorização para

comércios de ambulantes e profissionais avulsos não estabelecidos nesta cidade pelo período de

vigência deste decreto;

Art. 6º - Tendo em vista a classificação do risco de contaminação, mesmo tendo sido

considerado essencial, ficam suspensas as atividades/aulas educativas na modalidade presencial, sendo

permitido à entrega de material impresso, kit merenda escolar aos alunos ou responsáveis, bem como o

acesso dos profissionais aos locais de trabalho para providenciar as aulas nas plataformas digitas;

Art. 7º - Fica instituído o controle do perímetro da área de contenção, por barreiras

sanitárias, para triagem da entrada e saída de pessoas, ficando autorizada apenas a circulação de

pessoas com o objetivo de acessar e exercer atividades econômicas e religiosas, proibido a entrada de

pessoas de outras cidades, exceto serviços justificados.

Art. 8º - As atividades mencionadas acima, em todo o território do Município de Novo São

Joaquim/MT, deverão reforçar as boas práticas e os procedimentos de higienização, bem como garantir

as condutas adequadas de higiene pessoal e o controle de saúde dos trabalhadores e estabelecer

medidas de atendimento seguro ao cliente, tais como:

I- Limitação da entrada de clientes nos estabelecimentos comerciais em 10 pessoas/clientes

simultaneamente (sendo apenas 01 pessoa por família) para que não haja aglomerações e manter a

distância mínima de segurança de 1,5m (um metro e meio) entre os clientes, exigindo o uso de máscara

e higienização das mãos com álcool 70%, utilizando faixas ou marcações para assegurar a distância

mínima entre clientes para o caso de formação de fila de espera para acesso ao estabelecimento;

II - Execução da desinfecção obrigatória dos carrinhos e cestas imediatamente, antes e

depois do contato com o cliente, e de forma frequente quando não estiverem em uso;
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III- Disponibilização permanente dos seguintes itens necessários para higienização das

mãos:

a) lavatório com água potável corrente;

b) sabonete líquido;

c) toalhas de papel;

d) lixeira para descarte; e

e) dispensadores com álcool 70% (setenta por cento) em pontos estratégicos destinados à

higienização das mãos de trabalhadores e clientes.

IV - Proibir aglomerações na porta/entrada/calçada desses estabelecimentos;

V - É obrigatório que os estabelecimentos supracitados utilizem o termômetro digital, para

verificação da temperatura (proibindo entrada de clientes que apresentarem temperatura ≥ 37,8 °C) na

entrada do cliente ao estabelecimento;

§2º - As empresas de transporte rodoviário intermunicipais, sejam por meio de ônibus, van ou

outro veículo, que despacharem passageiros de outras localidades em Novo São Joaquim/MT, deverão

implementar medidas preventivas conforme protocolo COVID-19, tais como, higienizar os

automóveis, disponibilizar álcool em gel para os passageiros, regular e fiscalizar o uso de máscara

dentro do veículo, medição de temperatura de passageiros, bem como comunicar imediatamente a

equipe responsável vinculada a Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência de elevada temperatura, e

outros sintomas relacionados a COVID/19.

Art. 9º - O descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeita o infrator à

aplicação das penalidades administrativas, tais como:

Parágrafo Único- Os órgãos de fiscalização realizarão notificação e condução dos

infratores para autoridade policial competente em caso de eventual descumprimento. Sendo

submetidos às medidas dispostas nos incisos abaixo, resguardado ao infrator o direito a ampla defesa e

contraditório, em âmbito administrativo:

I- Suspensão provisória do alvará de funcionamento pelo período de vigência do Decreto,

embargos e multa;

II-Interdição compulsória pelos órgãos de fiscalização tributária, sanitária, consumerista,

posturas e Defesa Civil, sem prejuízo da atuação da Polícia Militar e Civil para apuração de infrações

penais, como os crimes de desobediência, desacato, e infração de medida sanitária preventiva,

previstos nos artigos 330, 331, 267 e 268 do Código Penal respectivamente, e multa.
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III – No caso de descumprimento de qualquer das medidas deste decreto, serão

aplicados as seguintes multas, devendo ser duplicada a cada reincidência da pratica proibitiva:

a) Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pessoas jurídicas;

b) Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para pessoas físicas;

c) Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o proprietário, possuidor ou

idealizador do local onde ocorrer aglomerações;

d) Multa de R$ 100,00 (cem reais) ao condutor do veículo que estiver transitando

após o toque de recolher sem justificativa plausível ou não considerado

serviço essencial;

IV – Pacientes com diagnósticos identificados e ou aguardando resultado devido a suspeita

de contaminação COVID/19, que não respeitar seu isolamento domiciliar determinado ou previsto, ou

que se encontram em circulação, serão multados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem prejuízo

da penalidade prevista no art. 268 do Código Penal, vedada a sua identificação podendo ser duplicadas

a cada reincidência.

V – Caso venha ser exposto o cidadão multado nos termos do inciso IV, o responsável pela

informação, poderá ser multado em igual valor recebido pelo diagnosticado, independente de

responder civil e criminal por seus atos.

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11º - Revogam-se todas às disposições em contrário.

Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso aos vinte e oito dias do mês de maio de 2021.


