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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRE-
TRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO (2021)

Aos 24 (Vinte e Quatro) dias do mês de Agosto de 2020 (dois mil e vin-
te), às 16:00 (Dezesseis) horas, na Câmara Municipal de São Pedro da
Cipa-MT, foi dado início à Audiência Pública n° 003 de 2020 para elabo-
ração/revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2021.
A abertura foi realizada pelo Senhor Thales Augusto de Araújo Schmitz,
Contador, que agradeceu a presença dos participantes, ressaltou a im-
portância do uso de máscaras e higienização das mãos no momento da
entrada, e esclareceu sobre o objetivo da reunião e a pauta dos traba-
lhos desta Audiência Pública, destacando a importância da participação
da comunidade neste tipo de ato, certificando que, desta forma, a popu-
lação integra com a administração e passa a conhecer a estrutura orça-
mentária do município.
Em seguida, o Contador passou a apresentar os dados relativos a exe-
cução orçamentária, tendo como objetivo o estabelecimento das princi-
pais diretrizes a serem seguidas a partir de 2021.
Foram demonstradas as principais despesas a serem executadas, bem
como a apresentação do quadro da arrecadação de receitas estimadas
para o exercício seguinte e os projetos atividade inseridos no PPA.
Posteriormente, foram explanadas as despesas detalhadas por órgãos e
projeto atividade, expondo ainda os percentuais aplicados na saúde e na
educação, onde ficou nítido que o município cumprirá os limites constitu-
cionais.
Com breves considerações o Contador encerrou a parte da exposição de
números e argumentos objeto da audiência. Abriu em seguida a oportu-
nidade para os presentes realizarem os seus questionamentos acerca
dos assuntos ora tratados.
Após responder todos os questionamentos o Contador agradeceu a pre-
sença, atenção e a participação de todos e deu por encerrada a audiên-
cia referente ao projeto de elaboração da LDO para o exercício de 2021.
Eu, Isabel Teixeira de Araújo, lavrei a presente ata, assinando-a, e os
demais que estiveram presentes assinam abaixo:

CHEFIA DE GABINETE
COVID-19: DECRETO MUNICIPAL Nº 271/2020

DECRETO MUNICIPAL Nº 271, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES COM MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS
EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO
PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), ALTERA OS DECRETOS ANTERI-
ORES QUE DIZEM RESPEITO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DO COVID-19 NO QUE FOREM CONTRÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

O Sr. Alexandre Russi, Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa -MT, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO O avanço do processo de contaminação do vírus CO-
VID-19 no Município de São Pedro da Cipa-MT;

CONSIDERANDO os Decretos nº 425 de 25 de março de 2020, e Decreto
nº 532 de 24 de junho de 2020, do Governo do Estado de Mato Grosso,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, bem como
Altera a classificação de risco e as diretrizes para adoção, pelos Municípi-
os, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19;

CONSIDERANDO o aumento expressivo de casos no município de São
Pedro da Cipa-MT;

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas excepcionais para
reduzir a circulação da população;

CONSIDERANDO as decisões tomadas em colegiado pelo Comitê de En-
frentamento de Crise; e

CONSIDERANDO a quantidade de moradores que se encontram no grupo
de risco de letalidade do vírus COVID-19;

DECRETA:

Art. 1º. As medidas de que trata este decreto possui caráter temporário
devendo viger entre os dias 31/08/2020até07/09/2020, devendo ser apli-
cado em todo o território de São Pedro da Cipa - MT.

Capítulo I

Das academias de ginástica, igrejas e templos religiosos

Art. 2º. Fica vedado o funcionamento de academias de ginástica, igrejas,
templos religiosos e quaisquer reuniões de cunho religioso.

I – As Academias de Ginástica e Igrejas e Templos Religiosos somente
poderão funcionar para expediente interno voltado a atividades administra-
tivas e/ou sanitárias.

§1º. O disposto neste artigo não se aplica as atividades internas e/ou ad-
ministrativas.

§2º.As Igrejas e Templos Religiosos poderão operar suas atividades religi-
osas, com as portas fechadas, para os fins de transmissão on-line, sendo
apenas permitida a participação de pessoas inerentes a realização do ato
religioso (atividade religiosa) gravação e/ou equipe técnica, as quais deve-
rão seguir as orientações sanitárias, bem como realizar a desinfecção do
local a cada atividade, utilizando Álcool 70° INPM ou equivalente profiláti-
co.

Capítulo II

Das lojas de conveniência, bares e distribuidoras de bebidas, restau-
rantes, lanchonetes, sorveterias, espetinhos e congêneres

Art. 3º. As lojas de conveniência, bares, distribuidoras de bebidas, restau-
rantes, lanchonetes, sorveterias, espetinhos e congêneres, poderão funci-
onar somente por atendimento delivery, sendo vedado o consumo no es-
tabelecimento, bem como vedada a disposição de mesas e cadeiras e sis-
tema de fornecimento por buffet.

Capítulo III

Dos hotéis e pousadas

Art. 4º. Os hotéis e pousadas poderão funcionar desde que adotando as
medidas de segurança sanitária para funcionários e clientes, bem como in-
tensificando a assepsia dos quartos, além da proibição de utilização de es-
paços coletivos e demais espaços que gerem aglomeração, inclusive com
café da manhã ou alimentação apenas nos quartos.

Capítulo IV

Dos transportes coletivos

Art. 5º. Os serviços de motoboy, táxi, ônibus ou vans coletivas intermu-
nicipais poderão funcionar desde que adotem as medidas de segurança
sanitária para os clientes, especialmente assepsia de bancos e capacetes,
com solução de álcool 70° INPM ou equivalente profilático, entre outras
medidas de higiene, todas as vezes que terminar o atendimento de um cli-
ente.

I - Os táxis poderão realizar viagens com passageiros somente no banco
traseiro;

II – Os ônibus e vans coletivas devem respeitar a limitação de 50% da ca-
pacidade de passageiros do veículo.

Capítulo V

Das feiras livres e vendedores ambulantes

Art. 6º. As barracas das feiras livres do Município deverão ser montadas
respeitando, no mínimo, 5m de distância umas das outras, de modo a não
causar aglomerações.

Art. 7º. Fica vedada a comercialização de vendedores ambulantes no Mu-
nicípio.

Capítulo VI

Das casas noturnas, balneários, clubes e confraternizações particu-
lares

Art. 8º. Fica suspenso o funcionamento de todas as casas noturnas, ativi-
dades turísticas e demais estabelecimentos dedicados à realização de ati-
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