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DECRETO MUNICIPAL N.º 20, DE 15 DE ABRIL DE 2020 

 

Declara Estado de Calamidade Pública no âmbito da 

Administração Pública Municipal, em razão dos 

impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes 

da pandemia causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19). 

Codificação Brasileira de Desastres 
(COBRADE 1.5.1.1.0). 

 
 

RONIVON PARREIRA DAS NEVES, Prefeito Municipal de Ribeirãozinho, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 

demais dispositivos de regência, e 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n° 188, de 03 de 

janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Corona vírus 

(COVID-19); 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica 

sustentada da infecção humana pelo Corona vírus (COVID-19), anunciada pela Organização 

Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n° 420, de 23 de março de 2020, 

que declara situação de emergência no Estado de Mato Grosso, decorrente de desastre 

natural classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais 

(COBRADE 1.5.1.1.0); 

CONSIDERANDO o estado de transmissão comunitária do Corona vírus (COVID- 

19), declarado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n° 454, de 20 de março de 

2020;  
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CONSIDERANDO a confirmação de casos de Corona vírus (COVID - 19) no âmbito 

do Estado de Mato Grosso e a necessidade de atualização das medidas de enfrentamento a 

pandemia em curso. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 15/2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 16/2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 17/2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto n° 407, de 16 de março de 2020 do Governo do 

Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO o Decreto n° 424, de 25 de março de 2020 do Governo do 

Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO o Decreto n° 425, de 25 de março de 2020 do Governo do 

Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO as medidas de restrição social e econômica adotadas por meio 

dos Decretos Estaduais n° 407/2020, 413/2020, 417/2020, 419/2020, 421/2020 e 425/2020; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 

2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de 

Calamidade Pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de 

maio de 2000; 

 

CONSIDERANDO a queda drástica de arrecadação, desfazendo todo o 

planejamento municipal. 

CONSIDERANDO  o último ano de mandato; 
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DECRETA: 

Art. 1° Fica decretado Estado de Calamidade Financeira no âmbito da 

Administração Pública Municipal do Município Ribeirãozinho-MT, em razão dos impactos 

socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Corona vírus 

(COVID-19), nos termos da Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE 1.5.1.1.0), 

inclusive para os fins prescritos no art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio 

de 2000. 

 

Art. 2° As autoridades competentes, sob a coordenação do Prefeito Municipal, 

ficam autorizadas a adotar as medidas necessárias a prevenção e ao combate a situação 

tratada no artigo 1°.  

 

Art. 3º. Para fins de redução de despesas, poderão ser adotadas as seguintes 

medidas administrativas: 

I. concessão de licença prêmio aos servidores efetivos; 

II. adoção do trabalho na modalidade teletrabalho (home office) quando 

possível; 

III. adoção de horário especial de expediente; 

IV. revisão dos cargos comissionados, das funções gratificadas e de outras 

gratificações de natureza eventual; 

V. realização de alterações de contratos e instrumentos congêneres para 

readequação de prazos, reequilíbrio econômico financeiro, suspenção, 

redução, sustação ou até extinção contratual; 

VI. verificação das disposições contratuais, identificando a possibilidade de 

suspensão total ou parcial, nos casos de serviços prestados em caráter 

continuado; 

VII. racionalização do consumo de água, energia elétrica, telefonia, correios, 

combustíveis e a utilização de máquinas e equipamentos nas Secretarias 

Municipais; 
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VIII. contingenciamento de aquisição de materiais de consumo, salvo aqueles de 

necessidade, notadamente quanto ao volume; 

IX. racionalização de liberação dos materiais de almoxarifado. 

X. revisão de viagens a serem empreendidas com veículos oficiais, de 

representação ou não, independentemente da quilometragem, exceto os 

casos necessários ao enfrentamento ao coronavírus ou emergência 

hospitalar; 

XI. suspensão e não implantação de novos projetos que resultem em aumento 

de despesa, salvo situações extraordinárias; 

 

Art. 4º. Para fins de manutenção da receita, poderão ser adotadas as seguintes 

medidas administrativas: 

 

I. realização de campanhas de conscientização da população, no sentido de que 

a aquisição de produtos e serviços locais, vai refletir no movimento financeiro 

e consequentemente na receita municipal; 

II. prorrogação do prazo para pagamento dos tributos municipais, em 

cumprimento ao princípio da legalidade e da indisponibilidade dos créditos 

públicos; 

III. ampliação da realização das compras públicas junto às micro e pequenas 

empresas incentivando sua sustentabilidade, colaborando para a estabilidade 

da economia local e preservando o emprego e a renda de seus cidadãos, 

devendo-se observar o disposto no capítulo V da Lei Complementar nº 

123/2006, que estabelece tratamento diferenciado e simplificado nas 

aquisições públicas para as micro e pequenas empresas; 

IV. reavaliar todas as previsões orçamentárias do Município, vez que é 

necessário prever a intensidade do impacto e o desequilíbrio das contas 

públicas. 

 

Art. 5° O Poder Executivo Municipal solicitará aos governos estadual e federal, o 

reconhecimento do Estado de Calamidade Pública no âmbito da Administração Pública 

Municipal do Município de Ribeirãozinho-MT, nos termos prescritos pelo art. 65 da Lei 
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Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeirãozinho-MT, 15 de Abril de 2020. 

 

RONIVON PARREIRA DAS NEVES 
Prefeito Municipal 

 


