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DECRET0 N.° 063/2020

"CONSOLIDA,     ESTABELECE     E     FIXA     CRITERIOS     PARA
APLICACAO       DE       REDIDAS       NA0       FARMACOLdGICAS
EXCEPCIONAIS, DE  CARATER TEMPORARIO, RESTRITIVAS A
CIRCULACA0     E     AS     ATIVIDADES     PRIVADAS,     PARA    A
PREVENC40      DOS      RISCOS      DE       DISSEMINACAO       D0
CORONAVIRUS  (COVID-19)  COM  BASE  N0  DECRETO  432/2020
DO  GOVERN0  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  BEM  COM0
PRORROGA  PRAZO  DE  VENCIMENTO  DE  ALGUNS  TRIBUTOS
MUNICIPAIS,  E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS."

ASIEL  BEZERRA  DE  ARAbJO,  Prefeito  Municipal  de  Alta  Floresta,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuig6es legais,

Considerando  o  reconhecimento  pela  Organizapao  Mundial  de  Sadde  de
uma pandemia  de  COVID-19  (Novo  Coronavrfus),  bern como  que  a atual
situapao  demanda o  emprego urgente de medidas  de prevengao,  controle  e
contengao  de  riscos,  danos  e  agravos  a  satide  pbblica,  a  fin  de  evitar  a
disseminapao do COVID-19;

Considerando  o  disposto  no  Decreto  432  de  31/03/2020  do  Govemo  do
Estado de Mato Grosso que expressamente  aplica-se aos municipios  de tal
Estado,  ben como o disposto mos Decretos Municipais sobre o COVID-19
(Novo coronavrfus);                                                                                                 1

DECRETA:

TITUL0 I
DISPOSICOES GEENS

Art. 1°. - Este  Decreto  consolida,  estabelece  e  fixa  crit6rios  para  adogao  de  medidas  nao
famacol6gicas  excepcionais,  de  carater  tempordrio,  restritivas  a  circulapao  e  ds
atividades  privadas,  para  a prevengao  dos  riscos  de  disseminapfo  do  COVID-19
(Novo Coronavrfus) em todo o territ6rio do Municipio de Alta Floresta - MT.

Art. 2°. - Para os efeitos deste Decreto, entende-se como:

I - Qunrentena: limitapao de circulapao de individuos e de atividades empresariais,
excepcionando a realizagao de necessidades imediatas de alimentapao, cuidados de
sadde  e/ou  exercicio  de  atividades  essenciais,  podendo  se  estender  pelo  tempo
necessario  para  redurir  a  transmissao  comunitata  e  garantir  a  manutengao  dos
servigos de satde;
H I Atividades Essenciais:  aquelas definidas como indispensaveis ao  atendimento
das necessidades inadiaveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se nao
atendidos, colocani em perigo a sobreviv6ncia, a sadde ou a seguranga da populapao,
em especial as indicadas no §  1° do art. 3° do Decreto Federal n°  10.282, de 20 de
margo de 2020, e no art. 7° deste Decreto;
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Ill  -   Municipio   com  Transmissao   Local   do   COVID-19   (Novo   Coronavrfus):
ocorrfencia de caso aut6ctone, ou seja, contraldo na cidade onde a pessoa vive, com
vinculo epidemiol6gico a urn caso confimado identificado.
IV -Municfpio com Transmissao Comunitaria do COVID-19 (Novo Coronavins):
a)   ocorrencia   de   casos   aut6ctones   sem   vinculo   epidemiol6gico   a   urn   caso
confimado, em area definida;
b)  se  for  identificado  urn resultado  laboratorial  positivo  sem  relapao  com  outros
casos na iniciativa privada na rotina de vigilincia de doengas respirat6rias;
c) a transmissao se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias de transmissao.
V   -   Grupo   de   Risco:   pessoas   com   mais   de   60   (sessenta)   anos,   diab6ticos,
hipertensos, com insuficiencia renal cr6nica, com doenga respirat6ria cr6nica, com
doenga cardiovascular, com cancer, com doenga autoimune ou outras afecg6es que
deprimam o sistema imunol6gico e/ou gestantes e lactantes.

Paragrafo dnico. As situap6es descritas nos incisos Ill e IV ser5o reconhecidas pela
Secretaria de Estado de Sande, que publicara ato com a relapao de Municipios com
Transmissao Local e com Transmissao Comunitaria do Coronavrfus.

TITULO 11
VEDACOES E REDIDAS DE PREVENCAO

Art. 3°. -Em  todos   os   municipios   do   Estado   de   Mato   Grosso,   independentemente   de
ocorrfencia de casos confirmados de COVID-19 (Novo Coronavrfus), ficani veda9s
as atividades que provocarem aglomerap6es de pessoas, tais como:

I - parques pdblicos e privados;
H - praias de agua doce;
HI - teatro;
IV - cinema;
V - museus;
VI - casas de shows;
VII - festas;
VIII - feiras;
IX - academias;
X - gindsios esportivos e campos de futebol;
XI - missas, cultos e celebrap6es religiosas;
XII  -  outros  eventos  e  atividades  que  demandem  aglomeragao  ou  reuniao  de
pessoas.

Art.  4°.-  No  Municipio  de  Alta  Floresta-MT,  independentemente  de  ocorrencia  de  casos
confirmados  de  COVID-19,  os  individuos  e  os  estabelecimentos  privados  devem
adotar   as   seguintes   medidas   de   prevengao   e   combate   ao   COVID-19   (Novo
Coronavirus):

I - evitar circulapao, caso estejani no Grupo de Risco;
11 - disponibilizar locais com agua e sabao para lavar as maos com frequencia e/ou
disponibilizagao de alcool na concentrapao de 70%;
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Ill - ampliar a frequencia de limpeza de pisos, corrimaos, mapanetas e banheiros;
IV  -  adotar  de  medidas  para  impedir  aglomerap6es,  tais  como  a  manutengao  de
distancia minima de 1,5m entre os frequentadores;
V  -  quando  possivel,  realizar  atividades  de  forma  remota  mediante  o  uso  de
ferranentas tecnol 6gicas ;
VI - evitar consultas, exames e cirurgias que nao sejani de urgencia;
VH    -    locomover-se    em    autom6veis    de    transporte    individual    e    coletivo,
preferencialmente, com vidros abertos;
VIII - evitar atividades em grupo, ainda que ao ar livre, exceto para a execugao das
atividades essenciais;
IX - usar mdscaras.

Art.  5°.-  Fican  suspensas  ate  30  de  abril  de  2020  as  atividades  escolares  presenciais  da
educapao infantil e de ensinos fundamental, medio e superior:

I -  pdblicos estaduais;
H - ptiblicos municipais;
Ill - privados;

Art. 6°.- Caso o Municipio de Alta Floresta-MT seja classificado com transmissao local do
COVID-19 (Novo Coronavirus), assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado
de  Satde,   serao  aplicadas  as  seguintes  medidas  no  ambito  do  seu  respectivo
territ6rio:

I I continuidade das restrig6es contidas no art. 3° e 4°;
11  -  quarentena  para  as  pessoas  com  mais  de  60  (sessenta)  anos,  diabeticL
hipertensos, com insuficiencia renal cr6nica, com doenga respirat6ria cr6nica, com
doenga cardiovascular, com cancer, com doenga autoimune ou outras afecg6es que
deprimam o sistema imunol6gico e/ou gestantes e lactantes;
§   1°   Na   hip6tese   do   inciso   11,   fica   assegurada   a   circulapao   das   pessoas
exclusivamente   para   a   realizapao   de   necessidades   imediatas   de   alimentapao,
cuidados de sadde e exercfcio de atividades essenciais.
§ 2° A Secretaria de Estado de Sadde infomara a ocorrencia da situapao prevista no
caput   ao   chefe   do   Poder   Executivo   Municipal,   para   adogao   das   medidas
deteminadas neste artigo.

Art.   7°.-   Caso   o   Municipio   de   Alta  Floresta-MT   seja   classificado   com   transmissao
comunitaria  do  COVID-19  (Novo  Coronavins),  assim  reconhecido  em  ato  da
Secretaria de Estado de Satde, serao aplicadas as seguintes medidas no ambito do
seu respectivo territorio:

I - continuidade das restrig6es contidas no art. 30 e 4°;
11 - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de RIsco.
Ill - restrigao ao exercicio de atividades nao consideradas essenciais.

Parfgrafo  dnico.  A  Secretaria  de  Estado  de  Satide  informara  a  ocorrencia  da
situapao prevista no caput ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adogao das
medidas deteminadas neste artigo.
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Art. 8°.-  Sao atividades consideradas essenciais e asseguradas o seu funcionanento:

I - assistencia a satde, incluidos os servigos medicos e hospitalares;
H - assistencia social e atendimento a populapao em estado de vulnerabilidade;
Ill - atividades de seguranga ptlblica e privada, incluidas a vigilincia, a guarda e a
cust6dia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V  -  transporte  intermunicipal,  interestadual  e  intemacional  de  passageiros  e  o
transporte de passageiros por tcki ou aplicativo;
VI - telecomunicap6es e internet;
VII - servigo de call center;
VIII - captapao, tratanento e distribui9ao de agua;
IX - captapao e tratamento de esgoto e lixo;
X - gerapao, transmissao e distribuig5o de energia eletrica, incluido o fomecimento
de suprimentos para o funcionamento e a manutengao das centrais geradoras e dos
sistemas  de transmissao e distribuigao de  energia,  alem de produgao, transporte  e
distribuigao de gis natural;
XI - iluninapao ptiblica;
XII - produgao, distribuigao, comercializapao e entrega, realizadas presencialmente
ou por meio  do  com6rcio  eletr6nico,  de  produtos  de  satde,  higiene,  alimentos  e
bebidas,   ficando   vedado,   o   consumo   de   alimentos   e   bebidas   no   local   do
estabelecimento;
XIII - servi9os funeranos, ficando os funerais limitados a 20 (vinte) pessoas, salvo
em caso de medida mais restritiva imposta pelo 6rgao sanitato competente;
XIV  -  gunrda,  uso  e  controle  de  substfrocias  radioativas,  de  equipanentos  e 4e
materiais nucleares;
XV - vigilincia e certificap6es sanitarias e fitossanitdias;
XVI - prevengao,  controle  e  erradicapao  de pragas  dos  vegetais  e  de  doenga dos
animais;
XVII - inspe9ao de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVIH - vigilincia agropecuala intemacional;
XIX - controle de trafego aereo, aquttico ou terrestre;
XX  -  servigos  de  pagamento,  de  cr6dito  e  de  saque  e  aporte  prestados  pelas
instituig6es supervisionades pelo Banco Central do Brasil;
XRI - servigos postais;
XXII - transporte e entrega de cargas em geral;
XXIII  -  servigo  relacionados  a tecnologia  da  informapao  e  de  processanento  de
dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalizapao tributata e aduaneira;
XXV  -  produgao   e  distribuigao  de  numeralio  a  populapao  e  manutengao  da
infraestrutura   tecnol6gica   do   Sistema   Financeiro   Nacional   e   do   Sistema   de
Paganentos Brasileiro;
XXVI - fiscalizapao ambiental;
XXVII  -  produgao  de  petr6leo  e  prodngao,  distribuigfo  e  comercializagao  de
combustiveis, gas liquefeito de petr6leo e demais derivados de petr6leo;
XXVIII - monitoramento de constrng6es e barragens que possam acarretar risco a
seguranga;
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XXIX  -  levantanento  e  analise  de  dados  geol6gicos  com  vistas  a  garantia  da
seguranga coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e
inunda96es;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII - atividade de assessoranento em resposta as demandas que continuem em
andanento e ds urgentes;
XXXIII   -   atividades   medico-periciais   relacionadas   com   a   seguridade   social,
compreendidas no art.194 da Constituigao;
XXXIV   -   atividades   medico-periciais   relacionadas   com   a   caracterizapao   do
impedimento fisico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiencia, por
meio da integrapao de  equipes multiprofissionais e  interdisciplinares,  para fins  de
reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei n°  13.146, de 6 de
julho de 2015 -Estatuto da Pessoa com Deficiencia;
XXXV I  outras prestap5es  medico-periciais  da carreira de Perito Medico Federal
indispensaveis ao atendimento das necessidades inadiaveis da comunidade;
XXXVI - fiscalizapao do trabalho;
XXXVII - atividades de pesquisa, cientificas, laboratoriais ou similares relacionadas
com a pandemia de que trata este Decreto;
XXXVIII   -   atividades   de   representapao  judicial   e   extrajudicial,   assessoria  e
consultoria jun'dicas exercidas pelas advocacias ptlblicas,  relacionadas a prestapao
regular e tempestiva dos servigos ptlblicos;
XXXIX - unidades lotericas;
XL   -   cl{nicas   veterinatas   e   estabelecimentos   que   comercializani   produtos   e
medicamento s veterindrios ;
XLI -transporte coletivo municipal e metropolitano, sem exceder a capacidade a-
passageiros sentados.
XLH - produgao, distribui9ao e comercializapao de etanol e demais derivados;
XLIII I obras de infraestrutura ptiblica.

§  1°  Tamb5m  sao  consideradas essenciais  as  atividades  acess6rias,  de  suporte  e  a
disponibilizapao dos insumos necess5rios a cadeia produtiva relativas ao exercicio e
ao  funcionamento  dos  servigos  ptiblicos  e  des  atividades  essenciais,  tais  como
estabelecimentos  que amazenem mercadorias,  comercializem pegas  de reposi9ao,
prestem servigos de manutengao e que fomegam alimentapao em rodovias estaduais
e federais, inclusive para consumo no local.

§   20  i  vedada  a  restrigao  a  circulapao  de  trabalhadores  que  possa  afetar  o
funcionamento de servigos ptiblicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer
esp6cie que possam acarretar desabastecimento de g6neros necessdrios a populapao,
em  especial  o  transporte  coletivo  intermunicipal  de  funcion5rios,  custeado  pelos
respectivos empregadores.

§ 3° As atividades listadas nos incisos deste artigo devem seguir rigorosamente as
respectivas     exigencias     sanitarias,     mantendo     higienizapao     constante     do
estabelecimento  ou  veiculo  para  prevenir  a  disseminapao  do  coronavrfus,   em
especial as medidas contidas mos incisos 11,  Ill e IV do paragrafo iinico do art.  4°
deste Decreto.
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Art. 9°.-  Os estabelecimentos ficam obrigados a promover controle de acesso de clientes, de
modo  a  garantir  a  ocupapao  mckima  de   1   (uma)  pessoa  por  metro  quadrado,
observada a area efetivamente destinada ao atendimento, o somat6rio de clientes e
funcionatios  do  estabelecimento  e  o  distanciamento  minimo  de   1,5m  entre  as
pessoas.

TITULO Ill
PRORROGACAO DE VENCIMENTO DE

ALGUNS TRIBUTOS MUNICIPAIS DO EXERcicIO 2020

Art. 10 -  Os tributos municipais ISSQN das empresas optantes pelo Simples Nacional, IPTU,
Taxa de Coleta de Lixo e Contribuigao de Iluminapao Pdblica (do exercicio de 2020)
terao seus prazos prorrogados, nos seguintes termos:

I -ISSQN das empresas optantes pelo Simples Nacional com vencimento nos meses
de abril, maio e junho:

a)  Vencimento em 20/04/2020 fica prorrogado para 20/10/2020;
b)  Vencimento em 20/05/2020 fica prorrogado para 23/11/2020;
c)   Vencimento em 22/06/2020 flea prorrogado para 21/12/2020.

11 - IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Contribuigao de Iluminapao Ptiblica:
a)   Cota tJnica com vencimento em 15/04/2020 fica prorrogado para 15/06/2020;
b)  Parcelanento:

1a parcela com vencimento em 15/04/2020 flca prorrogado para 15/06/2020,
2a parcela com vencimento em 15/05/2020 fica prorrogado para 15/07/2020,
3a parcela com vencimento em 15/06/2020 fica prorrogado para 15/08/2020.

§1°  Aqueles  contribuintes  que ja  estiverem  em  mao  com  boletos  expedidos  com
vencimento  para  dia   15/04/2020   (cota  iinica  ou  primeira  parcela)  e  quiserem
adimplir tal d6bito deverao pngar o referido boleto no mckimo ate dia 15/04/2020 no
horato de expediente bancirio.

§2° Aqueles contribuintes que optarem por prorrogar o paganento de seus debitos,
conforme mencionado no inciso 11 deste artigo nao deverao pagar os boletos que ja
tern  em  maos,  devendo  a  partir  do  dia 20/04/2020  solicitar  expedigao  de  novos
boletos, seja pelo site ou por meio virtual (whatsapp, e-mail e telefone).

§3°  A  Taxa  de  Localizapao  e  Funcionamento  (alvafa)  nao  sera  abrangida  pela
prorrogapao mencionada neste artigo, tendo em vista que  sua data base  inicial  de
vencimento ocorreu no mss anterior a expedigao dos Decretos iniciais referentes ao
Enfrentanento do COVID-19 (Novo Coronavrfus).

TITULO IV
ATENDIMENTOS NAS SECRETARIAS

E DIRETORIAS DA PREFEITURA
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Art.11 - Os  atendimentos  presenciais,  nos  6rgaos  e  Secretarias  da  Prefeitura  Municipal,
permanecem suspensos ate 30/04/2020, salvo os servigos essenciais garantidos por
portarias dos Secretarios das pastas ®or, exemplo: Assistencia Social, Satde, dentre
outros).

§1°  Os  Secretalos/Diretores  ficam  obrigados  a  emitir  Portaria  ate  06/04/2020
mencionando  quais  sao  os  servigos  considerados  essenciais  em  suas pastas  e  que
poderao, excepcionalmente, demandar atendimento presencial.

§2° Os Secretatos/Diretores deverao indicar na Portaria quais os meios de contato
virtuais disponiveis (whatsapp, e-mail e telefone) para realizapao dos atendimentos
nao presenciais.

§3° Os Secretatos/Diretores deverao encaminhar para a Assessoria de Comunicapao
a Portaria mencionada mos pardgrafos anteriores para divulgapao no site.

§4° A Assessoria de Comunicapao deve elaborar planilha contendo todos os meios
de contato de todas as Secretarias/Diretorias e disponibilizar no site da Prefeitura em
aba de facil acesso a populapao, bern como afixar tal planilha na porta da Prefeitura
Municipal.

TITULO V
DISPOSICOES FINAIS

Art. 12 - Ficam revogados os Decretos Municipais n.0 055/2020, 057/2020 e 060/2020.

Art.13 - Fica mantido o toque de recolher previsto no capatf do art.  10 do Decreto Municipal
n.° 051/2020 (salvo excec6es emergenciais de sadde e das atividades autorizadas no
presente Decreto), bern como ficam mantidas as sang6es e procedimentos contidos
no art. 8°, §2° e 3° do Decreto Municipal 055/2020, sendo que a sangao da aplicapfro
da  multa   seguird  os   tranites   das   autuap6es/procedimentos   sanitatos   ®razos,
recursos, etc.).

§1° Os casos de descumprimento do presente Decreto e dos anteriores, bern como do
toque   de   recolher   serao   fiscalizados   em   conjunto   e/ou   isoladamente   pelos
Departamento   de   Fiscalizapao,   Vigilincia   Sanitala,   PROCON   e   Agentes   de
Trinsito,   que  poderao  solicitar  refor9o  policial,   a  fim  de  cumprir  a  presente
normativa.

§2° A Diretoria de Trfrosito e Transporte, coordenara as ap6es de fiscalizapao, em
especial porque os agentes de trinsito devem cooperar com a seguranga pbblica.

§3° Em caso de descumprimento das restrig6es contidas no presente Decreto e mos
anteriores  o  Poder  Pdblico  Municipal  poderd  cassar  o  alvara  de  localizapao  e
funcionamento dos estabelecimentos/prestadores de servigos, bern como aplicar as
sang6es  cabiveis,   inclusive  multa  di6ria  de  R$   2.000,00   (dois  mil  reais)  pro
estabelecimento e pessoa fisica que estiverem descumprindo.
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§4°   0   descumprimento   dos   termos   do   presente   Decreto   (e   demais   decretos
referentes    ds    medidas    de    enfrentamento    do    COVID-19)    serao    noticiados
formalmente  a Policia Judiciaria  Civil  e  ao  Minist5rio  Ptiblico  para  apurapao  de
ilicitos, em especial o crime previsto no art. 268 do C6digo Penal.

§5°  Pemanece  alterado  o  art.  7°  do  Decreto  Municipal  n.°  049/2020,  a  fim  de
incluir/manter o inciso V: "01  (urn) representante do Poder Legislativo, desde que,
seja tecnico na area da sadde."

§6° Os Decretos editados pelo Poder Pdblico cujo objeto sejani regulanentap6es de
medidas   de   enfrentaniento   ao   Novo   Coronavrfus   (COVID-19)   deverao   ser
intexpretados  de  maneiras  complementares  e  sucessivas  no  caso  de  previsao  de
novas restrig6es.

Art. 14 - 0  prazo  das  restrig6es  previstas  no  presente  Decreto  vigorarao  ate  30/04/2020,
podendo tal prazo ser prorrogado/alterado.

Art. 15 -  0 presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado
no Ditto Oficial do TCE-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, em 03 de abril de

Prefeito Municipal
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