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DECRETO N.º 045 DE 31 DE MAIO DE 2021 

 

“Dispõe sobre novas as medidas para 
enfrentamento a Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional decorrente do Novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2) a serem adotados 
pelo Poder Executivo do Município de 
Ribeirãozinho, Estado de Mato Grosso, e dá 
outras Providências.” 
 

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 a necessidade de regulamentação, o Município de 

Ribeirãozinho, Estado de Mato Grosso, em conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pelo surto de 2019, regulamentada pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, bem 

como o Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 

30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou, em 11 de 

março de 2020, que a disseminação do novo coronavírus, causador da doença denominada 

COVID-19, caracteriza pandemia;  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 407 de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas para enfretamento do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a Portaria Federal nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2); 

CONSIDERANDO, 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 nº 101, de 04 de maio de 2000; 

CONSIDERANDO, que o Governador do Estado de Mato Grosso por meio do 
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DECRETO Nº 424, DE 25 DE MARÇO DE 2020, declarou estado de calamidade pública no 

âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e 

financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o disposto Na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 

2019; 

CONSIDERANDO que as ações a serem implementadas devem zelar pela 

preservação da dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à intimidade e à 

vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais medidas 

imediatas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a proteção 

da coletividade. 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 18, 23, II, 24, XII, e 30, I, da Constituição 

Federal, em especial a competência concorrente do Ente Municipal para a adoção de 

providências normativas e administrativas em âmbito local, e, também, considerando a decisão 

monocrática exarada pelo Ministro Marco Aurélio na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

6341 MC/DF (DJE 25/03/2020) e do Ministro Alexandre de Moraes na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 672 – DF; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 437, de 03 de abril de 2020, que Cria 

o programa "Eu cuido de você e você cuida de mim" em todo o território de Mato Grosso. 

CONSIDERANDO os Estudos recentes demonstrando a eficácia das medidas 

de afastamento social precoce e prevenção para contenção da disseminação do coronavírus 

(COVID-19); 

CONSIDERANDO que recomeçaram casos suspeitos e positivos da COVID-19 

no Município de Ribeirãozinho – MT; 

CONSIDERANDO o grande número de infectados nas cidades pertencentes ao 

Polo de Barra do Garças – MT e ainda na capital Cuiabá – MT; 

CONSIDERANDO que ainda não foi disponibilizada vacinas suficientes para 

prevenção da COVID-19 no Município de Ribeirãozinho - MT; 

CONSIDERANDO o aumento de casos no país de infecções por uma nova 

variante do coronavírus; 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº. 874, de 25 de Março de 2021, que 

atualiza classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes par adoção, pelos 

Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras 
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providências,  

 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº. 897, de 25 de Março de 2021, que 

modificou parcialmente o Decreto nº. 874/2021,  

CONSIDERANDO  que a Classificação do Município de Ribeirãozinho – MT foi 

reduzida para o nível de RISCO ALTO, conforme divugação estadual em 25/05/2021; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas as 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 no Município de 

Ribeirãozinho – MT, em consonância com o Decreto Estadual n. 874/2021, pelo prazo inicial de 

15 (quinze) dias: 

I. Evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme 

definição do Ministério da Saúde;  

II. Isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, 

em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos;  

III. Quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso 

suspeito para de COVID-19, e de daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, 

por prescrição médica; 

IV. Disponibilizar, em estabelecimentos públicos e privados, locais adequados 

para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na 

concentração de 70%; 

V. 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; 

VI. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a 

realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; 

VII. vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, 

consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que 

artesanal; 

VIII. manter os ambientes arejados por ventilação natural; 
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IX. adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os 

profissionais pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde; 

X. 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 

de emergência em saúde pública; 

XI. quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco 

definidos pelas autoridades sanitárias, devendo ser dispensadas de suas atividades sem 

prejuízo de sua remuneração, quando empregado; 

XII. proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração; 

XIII.proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias 

de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-

presenciais; 

XIV.adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando 

com incentivo à quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade 

municipal para evitar a circulação e aglomeração de pessoas; 

XV. suspensão de aulas presenciais em creches e escolas. 

XVI. manutenção do funcionamento apenas dos serviços públicos. 

 

Art. 2º O funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a 

respectiva classificação de risco no âmbito do Estado de Mato Grosso ficará sujeita às seguintes 

condições: 

I - de segunda a sabádo, autorizado o funcionamento somente no período 

compreendido entre as 05h00m e as 20h00m; 

II - aos domingos, autorizado o funcionamento somente no período 

compreendido entre as 05h00m e as 12h00m. 

§ 1º As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de 

imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros por meio 

de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as 

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

guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, água, 

telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos, não ficam 

sujeitas às restrições de horário previstos no presente artigo. 

§ 2º Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências, restaurantes, 
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lanchonetes e congêneres localizadas em postos de combustíveis situados em rodovias 

estaduais e/ou federais no âmbito territorial de Ribeirãozinho fora dos horários definidos nos 

incisos do caput deste artigo. 

§ 3º Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados nos incisos 

deste artigo, devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família. 

§ 4º Durante a vigência deste Decreto, os eventos sociais, corporativos, 

empresariais, técnicos e científicos, teatros e a prática de esportes coletivos não serão 

permitidos. 

§ 5º Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres poderão 

funcionar aos sábados até as 20h00m, ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas no 

local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

§ 6º Os restaurantes, poderão funcionar aos domingos até as 14h00m, sem 

consumo de alimentos e bebidas no interior do recinto, funcionando na modalidade delivery ou 

drive-thru, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

§ 7º O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado 

somente até as 23h00m, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e 

congêneres, que poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de dias e horários. 

§ 8º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas 

modalidades take-away e drive-thru somente até às 22h00m, permitido o serviço de delivery até 

as 23h00m na forma do §7º deste artigo. 

§ 9º Ficam autorizados durante a vigência deste Decreto o funcionamento de 

igrejas, templos e congêneres, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade 

máxima do local, observados os limites de horário definidos neste Decreto. 

§10º Ficam proibidas festas e confraternizações residenciais. 

§11º Ficam proibidos qualquer tipo de jogos que cause aglomeração de 

pessoas em bares, lanchonetes e congeneres; 

§12º Fica proibida a realização de eventos públicos e privados, incluindo-se 

eventos esportivos, que importem em aglomerações, como reuniões e o uso de áreas comuns, 

tais como churrasqueiras, quadras poliesportivas, piscinas, salões de jogos e festas, espaços 

de uso infantil e/ou demais equipamentos sociais que ensejem aglomerações e que sejam 

propícios à disseminação do COVID-19; 

 

§13º Fica vedada a disposição de mesas para consumação de alimentos em 

logradouros públicos, tais como praças e locais análogos; 
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§14º Ficam vedados jogos esportivos coletivos; 

§15º Ficam suspensas as atividades em clubes de lazer;  

§16º Ficam suspensas as atividades de feiras livres; 

§17º Fica expressamente proibido o uso em locais públicos do cachimbo como 

narguilé e similares. 

 

Art. 3º Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em 

todo o território do Município de Ribeirãozinho, a partir das 22h00m até as 05h00m. 

§ 1º Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os 

funcionários, prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é 

permitido após as 23h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela 

autoridade responsável pela fiscalização. 

§ 2º A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte de 

cargas e passageiros em rodovias estaduais e federais.  

 

Art. 4º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da: 

I - Órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal; 

II - Polícia Militar - PM/MT; 

III - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; e 

VI - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

 

§ 1º A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 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 O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, 

inclusive condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 

sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 

fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido na Lei nº 11.316, de 02 de março de 2021, 
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com a redação alterada pela Lei nº 11.326, de 24 de março de 2021. 

 

Art. 5º Fica proibido o consumo de alimentos e bebidas alcoólicas nos locais de 

venda, ficando autorizado a compra sem consumo no local, obedecidos os protocolos de saúde 

e normas sanitárias definidos neste Decreto, sendo vedada a disponibilização de mesas no 

ambiente. 

 

Art. 6º O atendimento presencial em órgãos públicos somente será efetivada 

mediante agendamento de acordo com a capacidade de atendimento, devendo ainda ser 

disponibilizado canais não-presenciais de atendimento ao público; 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Ribeirãozinho, Estado de Mato Grosso, em 31 de Maio 

de 2021. 

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

 

RONIVON PARREIRA DAS NEVES 
Prefeito Municipal 


