
DECRETO Nº 308, DE 20 DE MAIO DE 2021. 

 

“ESTABELECE DIRETRIZES PARA 

ADOÇÃO DE MEDIDAS NÃO 

FARMACOLÓGICAS EXCEPCIONAIS, DE 

CARÁTER TEMPORÁRIO, RESTRITIVAS À 

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E AO 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 

PÚBLICAS E PRIVADAS, QUE SERÃO 

ADOTADAS DE ACORDO COM A 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PARA A 

PREVENÇÃO DOS RISCOS DE CONTÁGIO 

PELO CORONAVÍRUS EM TODO O ÂMBITO 

MUNICIPAL.” 

 

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: 

 

CONSIDERANDO os Boletins Informativos semanais que demonstram o Painel 

Epidemiológico, expedidos pela Secretaria de Estado e Saúde, a qual classifica os municípios de 

acordo com a classificação de risco de contágio; 

 

CONSIDERANDO o previsto no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de 2021 

 

CONSIDERANDO que o descumprimento das normas impositivas aplicáveis em cada 

classificação de risco, relacionadas a medidas não farmacológicas, acarretamna responsabilização 

do gestor municipal, tais como o afastamento do cargo e imputação da prática de ilícito penal; 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º. Este Decreto 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 âmbito 

municipal. 

 

Art. 2º. Para efeitos deste Decreto, consideram-se serviços públicos e atividades 

essenciais aquelas elencadas no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, do Governo Federal. 

 



Art. 3º. O Município de São Pedro da Cipa adotará as medidas insculpidas no Decreto 

Estadual nº 874, de 25 de março de 2021, de acordo com a faixa de classificação expedida 

semanalmente pela Secretaria de Estado de Saúde: 

 

I - Nível de Risco BAIXO: 

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 eletiveram 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/oudisponibilização 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 deferramentas tecnológicas; 

g) controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a 

garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entreas pessoas; 

h) vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores 

e usuários que não estejam utilizandomáscara 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 definidopelo 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 deemergência em 

saúde pública; 

 

II - Nível de Risco MODERADO: 

 

a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para o Nível de Risco 

BAIXO; 



b) quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos 

pelas autoridades sanitárias; 

 

III - Nível de Risco ALTO: 

 

a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para os Níveis de 

Risco BAIXO e MODERADO; 

b) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração; 

c) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de 

serviços públicos, devendo ser disponibilizado canaisde atendimento ao público não-presenciais; 

d) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com 

incentivo à quarentena voluntária e outras medidasjulgadas adequadas pela autoridade municipal 

para evitar a circulação e aglomeração de pessoas. 

 

IV - Nível de Risco MUITO ALTO: 

 

a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para os Níveis de 

Risco BAIXO, MODERADO e ALTO; 

b) quarentena coletiva obrigatória no território do Município, por períodos de 10 (dez) 

dias, prorrogáveis, mediante reavaliação daautoridade competente, podendo, inclusive, haver 

antecipação de feriados para referido período; 

c) suspensão de aulas presenciais em creches, escolas e universidades. 

d) controle do perímetro da área de contenção, por barreiras sanitárias, para triagem da 

entrada e saída de pessoas, ficandoautorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de 

acessar e exercer atividades essenciais; 

e) manutenção do funcionamento apenas dos serviços públicos e atividades essenciais; 

 

§1º. Atingida determinada classificação de risco, as medidas de restrição 

correspondentes devem ser aplicadas por, no mínimo, 10 (dez) dias, ainda que, neste período, 

ocorra o rebaixamento da classificação do Município. 

 

 

Art. 4º. A fiscalização das medidas previstas no presente decreto competirá as:  

 

I – Equipes de Fiscalização da Prefeitura Municipal; 

II - Órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal; 

III - Polícia Militar - PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; e 



V - Corpo de Bombeiros Militar - CBM/MT. 

VI - Outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório; 

 

§1º. A Polícia Militar fica autorizada a dispersar aglomerações, inclusive em bares e 

restaurantes. 

 

§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. As autoridades estaduais e municipais que não aplicarem as medidas restritivas 

instituídas por este Decreto ficam sujeitas à aplicação das sanções penais cabíveis, por infração às 

medidas sanitárias preventiva, conforme previsão do art. 268 do Código Penal. 

 

§4º. Caberão aos órgãos competentes, inclusive ao Ministério Público Estadual, 

fiscalizar se os agentes públicos estaduais e municipais estão cumprindo e fazendo cumprir as 

determinações deste Decreto, propondo, quando julgar pertinente, as demandas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis 

 

§5º. 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. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 

em contrário. 

 

 
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 

EM 20 DE MAIO DE 2021. 

 

 

 

EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

REGISTRADO E PUBLICADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM 

AFIXAÇÃO NOS LUGARES DE COSTUME ESTABELECIDOS POR LEI MUNICIPAL, DATA 

SUPRA. 


