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DECRETO N.º 76 DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 

 

“Dispõe sobre a flexibilização das 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 enfrentamento 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; 
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CONSIDERANDO, que o Governador do Estado de Mato Grosso por meio do 

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 a edição do Decreto Estadual nº. 1.134, de 01 de outubro de 

2021, que revogou os decretos estaduais 407, de 16 de março de 2020; nº 413, de 18 de março 

de 2020; nº 462, de 22 de abril de 2020; nº 510, de 03 de junho de 2020; nº 521, de 10 de junho 

de 2020; nº 537, de 29 de junho de 2020; nº 658, de 30 de setembro de 2020; nº 680, de 08 de 

outubro de 2020; nº 783, de 14 de janeiro de 2021; nº 837, de 01 de março de 2021; nº 874, de 

25 de março de 2021, bem como suas respectivas alterações. 

CONSIDERANDO que a Classificação do Município de Ribeirãozinho – MT foi 

reduzida para o nível de RISCO BAIXO, conforme divulgação estadual; 

CONSIDERANDO que o Município não possuí nenhum caso ativo de COVID-

19; 

CONSIDERANDO que 95% da população do Município já foi vacinada com a 

primeira dosa da vacina contra a COVID-19 e mais de 50% já esta completamente imunizada.  

 

DECRETA: 
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Art. 1º Fica mantida no Município de Ribeirãozinho - MT, a obrigatoriedade do 

uso de máscara de proteção individual em espaços públicos e privados, inclusive para as 

pessoas que já estejam devidamente imunizadas. 

 

Art. 2º A abertura de aulas presenciais em creches e escolas ficará a critério 

das próprias instituições de ensino, as quais deverão tomar todas as medidas sanitárias 

indicadas neste Decreto caso opte pelo retorno a aulas presenciais. 

 

Art. 3º Ficam revogadas todas as medidas restritivas adotadas em Decretos 

Municipais anteriores.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Ribeirãozinho, Estado de Mato Grosso, em 06 de 

Outubro de 2021. 

 

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

 

 

RONIVON PARREIRA DAS NEVES 
Prefeito Municipal 


