
Prefeitura Municipal de Alta Floresta I MT
ESTADO DE NATO GROSSO

CNPJ 15.023.906/0001 ®7

DECRETO N.° 055/2020

"DISPOE  SOBRE  NOVAS  MEDIDAS  DE  ENFRENTAMENT0  AO
COVID-19 DETERMINAD0 A SUSPENSAO DE MAIS ATIVIDADES
DO  COMERCIO,  INDbsTRIA  E  OUTROS  ESTABHLECIMFNTOS
NO  AMBITO  D0  MUNIcipI0  DE  ALTA  FLORESTA-MT  E  DA
OUTRAS PROVIDENCIAS."

ASIEL  BEZERRA  DE  ARAbJO,  Prefeito  Municipal  de  Alta  Floresta,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuic6es legais,

Considerando que o artigo  196 da Constituicao Federal reconhece a sadde
como  urn direito  de todos  e  clever do  Estado,  garantido  mediante pollticas
sociais e econ6micas que visem a redngao do risco de doengas e de outros;

Considerando  o  reconhecimento  pela  Organizagao  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  sadde  pdblica,  a  fim  de  evitar  a
disseminapao do Covid-19;

Considerando  as  recomendap6es  emanadas  da  Organizapao  Mundial  de
Sadde para que os parses redobrem o comprometimento contra a pandemia de
COVID-19;

Considerando que o Poder Executivo possui Poder de Polfcia, pautando sunl
atuapao no interesse ptiblico, da coletividade, ben como, considerando que a
rede  municipal  de  satde,  ptiblica e  privada,  de  Alta Floresta nao  possuem
capacidade para o atendimento de diversas pessoas ao mesmo tempo;

Considerando a decretapao do estado de calamidade pdblica pelo Govemo
Federal, ja em apreciapao do congresso nacional;

Considerando que o Municipio de Alta Floresta/MT deve pautar suas ap6es
buscando o enfrentamento ao COVID-19 de forma estrategica, com atuapao,
sobretudo, preventiva;

Considerando o disposto nos Decreto 049/2020 e 051/2020 do Municipio de
alta Floresta;

DECRETA:
TiTULO I

COMERCIOS

Art.1°. -     Fica   suspenso,   as   atividades   dos   comercios   (inclusive   atividades/expedientes
intemos) no territ6rio do Municipio de Alta Floresta-MT, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da assinatura do presente Decreto (rol exemplificativo):

I -lojas de roupas, vestuarios, calgados e similares;

11 -lojas de eletr6nicos, eletrodom6sticos, m6veis e similares;
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Ill - concessioninas de veiculos (venda ou locapao);
IV - lojas de materiais de constru9ao, vidraparias, marmoraria, pedreiras, olarias,
cerrfucas e similares;
V -lojas de utensflios de decorapao, brinquedos, materiais esportivos, materiais de
escrit6rio, livrarias, papelarias, perfumarias, cosmeticos e similares;
VI - lojas de conveniencia, bares, tabacarias e similares;
VII -lojas de armarinhos, tecidos, aviamentos e similares;
VIII -madeireiras ;
IX -  sal5es  de  beleza  (inclusive  manicure,  pedicure),  cabelereiros  e  barbearias,
cllnicas de esteticas e similares.

§1° - Os com6rcios que estiverem com suas atividades suspensas, fican tambem,
suspensos  os  sistemas  de  entrega  de  produtos/mercadorias  (de/!.very)  ou  vendas
online.

§2° - Os comercios de pegas automotivas e pneus e autoel6tricas, deverfo manter
somente 01 (urn) funcionato no setor de vendas, trabalhando em regime de planfao
(telefone,  e-mail ou whatsapp) para atendimento das exceg6es previstas no artigo
60, Ill e IV.

§3° - Os comercios de lojas agropecudrias e agri'colas devem permanecer de portas
fechadas, apenas com funcionamento intemo e sistema de entrega - de/I.very). No
local  os  funciondrios  deverao  manter  distancia minima 03  (tres)  metros  uns  dos
outros, bern como realizar os procedimentos de assepsia recomendados.

§4° - A proibicao constante do inciso IX se aplica ao estabelecimento, bern
para atendimentos em domicilio.

como 2

§5°  -   Os  com6rcios que prestan  servigos de  internet,  excetuan-se  dos casos de
suspensao,  devendo  trabalhar  de  portas  fechadas  e,  preferencialmente,  instituir o
teletrabalho, a fim de evitar aglomerap6es. No local os funcionatos deverao manter
distchcia   minima   03   (tres)   metros   uns   dos   outros,   bern   como   realizar   os
procedimentos de assepsia recomendados.

TITULO 11
INDbsTRIAS E ESTABELECIMENTOS

DE ARMAZENAGEM DE GRAOS (SILO)

Art. 2°. -     Fica suspenso, as atividades de indistrias,  inclusive, madeireiras, no territ6rio do
Municipio  de  Alta  Floresta-MT,  pelo  prazo  de   15  (quinze)  dias,  a  contar  da
assinatura do presente Decreto.

Art. 3°. -     Excetuan-se dos casos de suspensao os seguintes ramos industriais de prodngao:

I - de produtos odonto-medico-hospitalares para uso humano e veterinato;
11 -de produtos de alimentos para uso humano e veterinalo;
Ill  -  de  produtos  agropecualos  para  manter  o  abastecimento  de  insumos  e
alimentos necessarios a manutengao da vida animal;
IV - de combustiveis e derivados.
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§1°  -  Cooperativas  e  associap6es  de  pequenos  produtores  que  pertencerem  aos
ramos  de  prodngao  acima  mencionados,  deverao  seguir  as  mesmas  previs5es
normativas deste artigo.

§2° - Os estabelecimentos industriais que se encaixarem nas excec5es previstas no
art.   3°,   deverao,   ainda,   adotar   as   seguintes   medidas   de  prevengao   em   seus
estabelecimentos:

I  -  manter  presencialmente   funciondrios  trabalhando   somente  nas   linhas  de
prodngao  (ou  seja,  administrativo,  financeiro,   contabil,  etc.   deverao  estar  em
teletrabalho), na parte de vendas e na parte de entrega;
11  -  evitar  a  aglomerapao  de  funcionalos  no  funcionamento  intemo  e  instituir
eatrega, - delivery.,
Ill -manter distancia minima de 03 (rfes) metros entre cada funciondrio;
IV - higienizapao dos locais e dos funcionarios,  conforme orienta96es  sanitatas,
utilizando-se alcool em gel, agua e sabao, etc.;
V - o  funciondrio  do  setor de  venda,  devera realizar  atendimentos  virtuais  ®or
telefone, e-mail e whatsapp);

Art. 4°. -     Os silo de amazenagem de produtos agricolas excetuani-se dos casos de suspensao
das   atividades,   devendo   adotar  as   seguintes   medidas   de  prevengao   em   seus
estabelecimentos:

I -caso o carregamento e descarregamento das cargas sejani feitas de forma brapal,
os funciondrios (observando o limite descrito no inciso anterior) deverfro organizar-
se, a fin de evitar aglomerap6es, redobrando sua higienizapao;
11 - por serem as estruturas de armazenagem de tamanho consideraveis, deverao ser
mantidas  distancias  de  no  minimo  03  (tres)  metros  entre  os  funcionatos  que
realizam   o   carregamento/descarregamento   dos   demais   funcionarios   de   outros
setores;
Ill - os motoristas de  caminhao  devem pemanecer nos veiculos ou a distancia
minima  de  03  (rfes)  metros  dos  demais  funcionarios  dos  silo,  devendo  adotar
obrigatoriamente as medidas de higienizapao na entrada e salda do silo.

TITULO Ill
ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVICOS

Art. 5°. -     Fica  suspenso,  as  atividades  dos  estabelecimentos  prestadores  de  servigos,  no
terit6rio  do  Municipio  de  Alta  Floresta-MT,  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias,  a
contar da assinatura do presente Decreto (rol exemplificativo).

I - obras de construgao civil ®edreiros, serventes, mestre de obras e construtores);
11 -autoescola de trchsito;
Ill - academias, esthdios de danca, estddios fotograficos;
IV - imobiliatas e similares;
V -metaldrgicas e funilarias;
VI - correspondentes bancdrios.

Pardgrafo dnico: As constrng6es/refomas de locais de satide (hospitais, clinicas,
laboratorios e similares) excetuam-se dos casos de suspensao, devendo os locais de
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tais  constrng6es/reformas  evitar  aglomerap6es,  bern  como  adotar  as  priticas  de
higienizapao.

Art. 6°. -     Excetuan-se dos casos de suspensao integral os seguintes ramos de prestadores de
servigos:

I -os PETSHOP'S e CLiNICAS VETERINARIAS deverao pemanecer de portas
fechadas, apenas com funcionanento intemo, sendo que a prestapao de servigo de
banho/tosa   e    consultas    medicas    veterinalas    deverao    ocorrer    apenas    por
agendamento (telefone, e-mail e whatsapp), sem qualquer tipo de aglomeragao.
a)  Quanto as vendas de alimentos (rap6es) e medicanentos devera ser implantado o

sistema de entrega de mercadorias (de/I.1;ery).
b) Deverao  ser  mantidas  distancias  de  no  mfnimo   03   (rfes)  metros  entre  os

funciondrios  de  cada  setor,  devendo  adotar  obrigatorianiente  as  medidas  de
higienizapfro (assepsia com alcool em gel ou similar);

11 - os LAVA JATOS deverao suspender suas atividades, salvo o atendimento dos
veiculos  da  sadde  e  de  generos  alimenticios,  que  deverao  ser  realizados  por
agendamento (telefone, e-mail e whatsapp).
a)  Deverao   ser  mantidas  distincias  de  no  minimo  03   (rfes)  metros  entre  os

funciondrios  de  cada  setor,  devendo  adotar  obrigatoriamente  as  medidas  de
higienizapao (assepsia com alcool em gel ou similar);

Ill  -  as  OFICINAS  MECANICAS,  BORRACHARIAS  E  AUTO  ELETRICAS
deverao suspender suas atividades, salvo :
a) 0  atendimento  dos  veiculos  da  satde,  de  g€neros  alimenticios,  veiculosda4

seguranga  ptiblica,  dos  setores  de  fiscalizapao  do  enfrentamento  do  Novo
Coronavrfus  (COVID-19), das concessionarias de agua e energia (Secretaria e
setores de satde, Hospital Regional, PROCON, Guarda Municipal, fiscalizapao
tributdria, Bombeiros, PM, Pol£cia Civil, etc.)

b)  o  atendimento  dos caminh6es dos profissionais  (caninhoneiros)  de transporte
de mercadorias/produtos alimentares, insumos medicos, agricolas, cargas vivas,
combustivel;

c)    Os    atendimentos    deverao    ser    realizados    por    agendamento    evitando
aglomerap5o (telefone, e-mail e whatsapp).

IV - as  OFICINAS  MECANICAS  AGRfcoLAS  deverao  atender nos  seguintes
termos:
a)  Os  atendimentos  deverao  ser  realizados  por  agendanento,  a  fim  de  evitar

aglomerap6es (telefone, e-mail e whatsapp);
b) Deverao   ser  mantidas  distincias  de  no  minimo   03   (tres)  metros  entre  os

funciondrios  de  cada  setor,  devendo  adotar  obrigatoriamente  as  medidas  de
higienizapao (assepsia com alcool em gel ou similar);

V  -  Os  ESCRIT6RIOS  DE  CONTABILIDADE  deverao  permanecer  de  portas
fechadas, apenas com funcionamento intemo, diante da nao suspensao dos prazos
pela Receita Federal, em especial o do Imposto de Renda.
a)  Recomenda-se  que  os  escritorios  adotem  preferencialmente  a  modalidade  de
teletrabalho, visando evitar aglomerapao de pessoas no escrit6rio;
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b)  Nos  casos  em  que  nao  conseguir  instituir  o  teletrabalho,  devera  ser  mantida
distancia de no mfnimo 03 (rfes) metros entre os funcionatos de cada setor, sendo
que  os  funcionalos  deverao  adotar obrigatoriamente  as  medidas  de higienizapao
(assepsia com alcool em gel ou similar).

Pardgrafo  dnico:  Excetuan-se  tanbem  dos  casos  de  suspensao  os  servieos  de
manutengao  de  rede  eletrica  e  energia  solar,  bern  como  as  concessionalas  de
energia eletrica e  concessionalas de  agua devendo os prestadores de  servigos  se
atentarem a assepsia e trabalhar visando evitar aglomerap6es.

TITULO IV
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, LOTERICAS,

CORREIOS e CARTORIOS EXTRAJUDICIAIS

Art. 7°. -     Excetuam-se dos casos de suspensao integral os seguintes rarnos de prestadores de
servigos:

I  -  As  AGENCIAS  BANCARIAS  E  LOTERICAS  terao  os  seus  hordrios  de
funcionamento limitados a 04 (quntro) horas didrias.
a) No  periodo  compreendido  das  9:00h  as   lo:00h,  o  atendimento  devera  ser

exclusivo  para  os  clientes  idosos  e  outros  casos  que  sao  considerados  como
pertencentes ao grupo de risco do COVID-19 (Novo Coronavrfus), limitados a
10 (dez) atendimentos dittos.

b) No  periodo  compreendido  das  10:00h  ds  13:00h,  o  atendimento  sera  para  o
pdblico em geral, com limitapao de 30 (trinta) atendimentos dittos.

c)  As  instituic6es  bancalas  e  lotericas  deverao  orientar  a  populapao  sobre  a
utilizapao dos canais virtuais como aplicativos bancalios.

d) Os locais de atendimento devefao realizar agendanentos, bern como organizar
as filas respeitando o espago de 03 (tres) metros de distincia entre cada pessoa,
inclusive higienizando corrim6es,  separadores de fila, balc6es, equipalnentos e
utensilios, de forma a prevenir a disseminagao do Novo Coronavirus (COVID-
19);

e)  Ficam suspensas as atividades dos Correspondentes bancarios;
f)  Deverao  ser  mantidas  distancias  de  no  minimo  03   (rfes)  metros  entre  os

funciondrios  de  cada  setor,  devendo  adotar  obrigatoriamente  as  medidas  de
higienizapao (assepsia com alcool em gel ou similar).

11   -   Os   SERVICOS   POSTAIS   -   CORREIOS,   terao   os   seus   hordrios   de
funcionanento limitados a 04 (quatro) horas dialas.
a)  No  periodo  compreendido  das  9:00h  as   10:00h,  o  atendimento   devera  ser

exclusivo  para  os  clientes  idosos  e  outros  casos  que  sao  considerados  como
pertencentes ao grupo de risco do COVID-19 (Novo Coronavrfus),1imitados a
12 (doze) atendimentos dittos.

b) No  pen'odo  compreendido  das  10:00h  ds  13:00h,  o  atendimento  sera  para  o
ptiblico em geral, com limitapao de 40 (quarenta) atendimentos diarios.

c)  Os  funcionarios  deverao  organizar  as  filas  respeitando  o  espapo  de  03  (tres)
metros   de   distincia  entre   cada  pessoa,   inclusive   higienizando   corrim6es,
separadores de fila, balc6es, equipanentos e utensilios, de forma a prevenir a
disseminapao do Novo Coronavrfus (COVID-19);
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d) Deverao   ser  mantidas  distancias  de  no  minimo  03   (tres)  metros  entre  os
funcionalos  de  cada  setor,  devendo  adotar  obrigatoriamente  as  medidas  de
higienizapao (assepsia com alcool em gel ou similar);

Ill - Os CART6RIOS EXTRAJUDICIAIS, terao os seus atendimentos presenciais
suspensos, conforme Portaria n.° 29 de 23 de margo de 2020 da Corregedoria-Geral
da Justiga, devendo mos casos emergencials adotar as seguintes precaug5es:

a)  Os  casos  emergenciais  devem  ser  agendados  previamente  para  atendimento
presencial, a fim de evitar aglomerap6es no local;

b) Deverao   ser  mantidas  distancias  de  no  minimo  03   (tres)  metros  entre  os
fincioninos  de  cada  setor,  devendo  adotar  obrigatoriamente  as  medidas  de
higienizapao (assepsia com alcool em gel ou similar).

Art. 8°. -     Os casos de descumprimento do presente Decreto, bern como do toque de recolher
serao   fiscalizados   em   conjunto   e/ou   isoladamente   pelos   Departanento   de
Fiscalizapao,  Vigilincia Sanitala,  PROCON e Agentes  de Transito,  que poderao
solicitar reforgo policial, a fim de cumprir a presente normativa.

§1° -A Diretoria de Transito e Transporte, coordenara as ap6es de fiscalizapao, em
especial porque os agentes de trinsito devem cooperar com a seguranca ptiblica.

§2° - Em caso  de descumprimento  das restric6es contidas no presente Decreto  o
Poder Pdblico Municipal podefa cassar o alvara de localizapao e funcionamento dos
estabelecimentos/prestadores  de  servigos,  bern como  aplicar as  sanc6es  cabiveis,
inclusive multa diaria de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pro estabelecimento e pessoa
fisica que estiverem descumprindo.

§3°  -  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  Ministerio  Pdblico  para apurapao  de
ilicitos, em especial o crime previsto no art. 268 do C6digo Penal.

Art. 9°. -  Os  Decretos  editados  pelo  Poder  Pdblico  cujo  objeto  sejam  regulanientap6es  de
medidas   de   enfrentamento   ao   Novo   Coronavrfus   (COVID-19)    deverao    ser
interpretados de maneiras complementares e sucessivas no caso de previsao de novas
restrig6es.

Art.  10. - Situap6es que eventualmente nao estiverem previstas no presente Decreto deverao
ser entendidas como casos de suspensao das atividades/atendimentos presenciais.

Art.11. -0 presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado
no Dialo Oficial do TCE-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, em 24 de mango de

Prefeito Municipal
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