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DECRETO N.º 4.034, DE 06 DE JANEIRO DE 2021 

DECRETO N.º 4.034, DE 06 DE JANEIRO DE 2021 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova 
Xavantina, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus 
(covid-19) e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e demais legislações que trata da 
matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 522 de 12 de Junho de 2020 e atualizações 
posteriores, que institui a classificação de risco e atualiza as diretrizes para adoção, pelos 
Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras 
providências; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de nº 1002006-46.2020.8.11.0012 movida contra o 
Município de Nova Xavantina e outros em que há posicionamento no sentido de máxima 
cautela quanto a segurança dos munícipes, em especial no que tange a eventos com 
conotação comercial e comemorativos, sendo oportuno transcrever parte da decisão que 
deferiu a tutela antecipada na citada ação – “Assim, sem maiores ilações, nos termos do art. 300 
do CPC, Concedo Parcialmente a tutelada requerida, para determinar que os requeridos se 
abstenham de realizar o Evento (...)”, grifos nosso; 

CONSIDERANDO que os últimos 08 (oito) Boletins Informativos da Secretaria Municipal de 
Saúde, em que há uma visível e expressiva aceleração no crescimento do números de casos 
confirmados, em consonância com as especificidades desta municipalidade, e com o Decreto 
Estadual de nº 522, de 12 de junho de 2020 e suas atualizações. Decreta: 

Art. 1º Como forma de mitigar os efeitos maléficos decorrentes do Coronavírus na economia 
desta Municipalidade, fica permitido o funcionamento das atividades econômicas de forma 
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segura, mediante a observância dos termos, restrições e medidas não farmacológicas descritas 
logo abaixo: 

a) evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definição do 
Ministério da Saúde; 

b) isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos; 

c) 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; 

d) disponibilizar obrigatoriamente, 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%; 

e) 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; 

f) evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades 
de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; 

g) controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a garantir 
o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas; 

h) vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e 
usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, sendo obrigatório o uso de 
mascará, mesmo que artesanal, em toda extensão do Município de Nova Xavantina/MT; 

i) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

j) adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes 
ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério; 

k) 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, todos os órgãos passarão a funcionar normalmente; 

l) exercício das atividades de cunho religioso condicionado à adoção, pelos responsáveis, das 
seguintes medidas: 

l.1. disponibilização de local e produtos para higienização de mãos e calçados; 

l.2. distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas; 

l.3. controle do acesso de pessoas do grupo de risco ao estabelecimento, inclusive pessoas 
com idade superior a 60 (sessenta) anos; 

l.4. suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas; 

l.5. suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial; 

l.6. suspensão da entrada de pessoas, quando ultrapassada em 50% (cinquenta por cento) a 
capacidade máxima do estabelecimento religioso. 

m) as aulas presenciais na rede pública e privada de ensino continuam suspensas; 

n) a prática de esportes coletivos das categorias amador e profissional fica permitida, desde 
que, sem a presença de público e consumo de bebida alcoólica; 



o) fica proibida a realização de qualquer tipo de evento relacionado à entretenimento que 
cause aglomeração, tais como: festas em ambiente público e privado, confraternização de 
qualquer natureza, eventos sociais comemorativos, “resenhas” em residências particulares, 
shows ao vivo e similares; 

p) fica terminantemente proibido a realização de quaisquer tipos de shows artísticos, carros 
com sons automotivos e similares em bares, restaurantes e congêneres, respeitado o limite 
de público sentado, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do 
local, tendo como base o metro quadrado e o espaçamento de 1,5m (um metro e meio) entre 
assentos e 2,0m (entre mesas), devendo as marcações constar no piso do estabelecimento; 

q)os parques públicos estaduais, as praias localizadas na zona urbana/rural e os pontos 
turísticos poderão ser utilizados desde que observado o distanciamento mínimo de 2,0m 
entre as pessoas, ficando vedado o acesso sem o uso de máscara de proteção facial, ainda 
que artesanal, pelos usuários, fica proibido o uso de carros de som e outros aparelhos que 
favoreçam qualquer tipo de aglomeração no local; 

r) o centro de convivência do idoso permanecerá com suas atividades presenciais suspensas; 

Art. 2º Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente.  

§ 2º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas jurídicas ensejará aplicação das 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive multas e interdição temporária, 
pelas autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 

Art. 3º As diretrizes consignadas neste Decreto serão atualizadas periodicamente, sendo que 
a primeira revisão poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir da sua publicação, com a 
participação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e das entidades representativas da 
sociedade civil e dos setores econômicos. 

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

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 06 de janeiro de 
2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.040, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 

DECRETO N.º 4.040, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova 
Xavantina, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus 
(covid-19) e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 



CONSIDERANDO Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 522 de 12 de Junho de 2020 e atualizações 
posteriores, que institui a classificação de risco e atualiza as diretrizes para adoção, pelos 
Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras 
providências; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de nº 1002006-46.2020.8.11.0012 movida contra o 
Município de Nova Xavantina e outros em que há posicionamento no sentido de máxima 
cautela quanto a segurança dos munícipes, em especial no que tange a eventos com 
conotação comercial e comemorativos, sendo oportuno transcrever parte da decisão que 
deferiu a tutela antecipada na citada ação – “Assim, sem maiores ilações, nos termos do art. 
300 do CPC, Concedo Parcialmente a tutelada requerida, para determinar que os requeridos 
se abstenham de realizar o Evento (...)”, grifos nosso; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 783 de 15 de Janeiro de 2021, que atualizou as 
medidas preventivas adotadas no âmbito estadual, proibindo a realização de eventos, festas, 
shows, atividades em casas noturnas, incluindo o uso de logradouros públicos, onde haja 
aglomeração e bebidas alcóolicas por 45 (quarenta e cinco) dias; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 810 de 01 de Fevereiro de 2021 que proibiu a 
realização de eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou fechados, 
promovidos por iniciativa pública ou particular; 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, em especial os seus artigos 6º, 226, §7º 
c/c §8º, 227 e 230, bem como as determinações legais dos Estatutos; da Criança e do 
Adolescente (Principio da Proteção Integral) e do Idoso; 

CONSIDERANDO a Notificação Recomendatória nº 1/2020 - simp nº 00362-029/2020, de 
autoria do Ministério Público Estadual, Promotor João Ribeiro da Mota, que em sucinta 
análise recomenda a restrição do horário de funcionamento dos comércios para que 
funcionem apenas nas modalidades de pronta entrega ou entrega em domicílio e proibição de 
venda de bebidas alcoólicas das 20 horas do um dia às 07 horas do dia seguinte, bem como, 
pelo posicionamento favorável à volta às aulas; 

CONSIDERANDO que os últimos 09 (nove) Boletins Informativos da Secretaria Municipal de 
Saúde, em que há uma visível e expressiva aceleração no crescimento do números de casos 
confirmados, em consonância com as especificidades desta municipalidade, e com o Decreto 
Estadual de nº 522, de 12 de junho de 2020 e suas atualizações. Decreta: 

Art. 1º Como forma de mitigar os efeitos maléficos decorrentes do Coronavírus na economia 
desta Municipalidade, fica permitido o funcionamento das atividades econômicas de forma 
segura, mediante a observância dos termos, restrições e medidas não farmacológicas 
descritas logo abaixo: 

a) evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definição do 
Ministério da Saúde; 

b) isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos; 

c) 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; 

d) disponibilizar obrigatoriamente, 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%; 



e) 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; 

f) evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades 
de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; 

g) controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a garantir 
o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas; 

h) vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e 
usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, sendo obrigatório o uso de 
mascaras, mesmo que artesanal, em toda extensão do Município de Nova Xavantina/MT; 

i) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

j) adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes 
ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério; 

k) 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, todos os órgãos passarão a funcionar normalmente; 

l) exercício das atividades de cunho religioso condicionado à adoção, pelos responsáveis, das 
seguintes medidas: 

l.1. disponibilização de local e produtos para higienização de mãos e calçados; 

l.2. distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas; 

l.3. controle do acesso de pessoas do grupo de risco ao estabelecimento, inclusive pessoas 
com idade superior a 60 (sessenta) anos; 

l.4. suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas; 

l.5. suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial; 

l.6. suspensão da entrada de pessoas, quando ultrapassada em 50% (cinquenta por cento) a 
capacidade máxima do estabelecimento religioso, sendo que o número máximo referente a 
lotação, será estabelecido pela autoridade sanitária municipal competente ; 

m) o retorno das aulas presenciais na rede privada de ensino fica autorizado à partir de 
08/02/2021, sendo obrigatória a realização de protocolo sanitário que será emitido pela 
autoridade sanitária municipal competente; 

n) as aulas presenciais na rede pública municipal continuam suspensas, fica autorizada a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura a formar grupo de trabalho para a confecção de 
plano de ações, protocolo sanitário e plano de contingência para a volta as aulas presenciais, 
que deverá ser finalizado em 15 (quinze) dias; 

o) a prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), aulas coletivas e esportes de contato 
(lutas marciais e similares) das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais 
públicos e/ou em estabelecimentos privados como academia e congêneres ficam proibidas 
pelo período de 15 (quinze) dias, à título recomendatório, a prática de atividades físicas 
individuais como o ciclismo, a natação, caminhada/corrida são práticas saudáveis e oportunas; 

p) fica proibida a realização de qualquer tipo de evento relacionado à entretenimento que 
cause aglomeração, tais como: festas em ambiente público e privado, confraternização de 
qualquer natureza, eventos sociais comemorativos, “resenhas” em residências particulares, 
shows ao vivo e similares; 



q) fica terminantemente proibido a realização de quaisquer tipos de shows artísticos, carros 
com sons automotivos e similares em bares, restaurantes e congêneres, respeitado o limite 
de público sentado, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do 
local, tendo como base o metro quadrado, o número máximo de pessoas por mesa é de 04 
(quatro) pessoas e o espaçamento mínimo obrigatório entre mesas de 2,0 (dois) 
metros, devendo obrigatoriamente constar no piso do estabelecimento as devidas 
marcações; 

r)os parques públicos estaduais, as praias localizadas na zona urbana/rural e os pontos 
turísticos poderão ser utilizados desde que observado o distanciamento mínimo de 2,0 (dois) 
metros entre as pessoas,ficam proibidos; o acesso sem o uso de máscara de proteção facial, 
ainda que artesanal, pelos usuários, o uso de carros de som e outros aparelhos que favoreçam 
qualquer tipo de aglomeração no local e o consumo de bebidas alcoólicas nos locais acima 
descritos; 

s) o centro de convivência do idoso permanecerá com suas atividades presenciais suspensas; 

Parágrafo único. O funcionamento, dos estabelecimentos comerciais locais, fica adstrito ao 
período compreendido entre as 5 (cinco) horas da manhã e 22 (vinte e duas) horas, 
excetuando os comércios do ramo de combustíveis/abastecimento, saúde humana, clinicas 
veterinárias e farmácias; 

Art. 2º Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1ºO descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas “d”, “g”, “l” e “r” deste Decreto 
são consideradas infrações leves nos termos do art. 139, § único, inciso I do Código Sanitário 
Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, 
inclusive multas e interdição temporária, pelas autoridades policiais, sanitárias e fiscais 
estaduais e municipais. 

§ 3º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas “h”, “l”, “m”, “o”, “p” e “q” são 
consideradas infrações graves nos termos do art. 139, § único, inciso II do Código Sanitário 
Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, 
inclusive multas e interdição temporária, pelas autoridades policiais, sanitárias e fiscais 
estaduais e municipais. 

§ 4º O descumprimento da determinação contida o parágrafo único do art.1º deste Decreto 
é considerada infração gravíssima nos termos do art. 139, § único, inciso III do Código 
Sanitário Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais 
cabíveis, inclusive multas e interdição temporária, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais. 

Art. 3º As diretrizes consignadas neste Decreto serão atualizadas periodicamente, sendo que 
a primeira revisão poderá ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da sua publicação, com a 
participação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e das entidades representativas da 
sociedade civil e dos setores econômicos. 

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

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 05 de fevereiro de 
2021. 

João Machado Neto – João Bang 



Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.041, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

DECRETO N.º 4.041, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova 
Xavantina, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus 
(covid-19) e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 522 de 12 de Junho de 2020 e atualizações 
posteriores, que institui a classificação de risco e atualiza as diretrizes para adoção, pelos 
Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras 
providências; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de nº 1002006-46.2020.8.11.0012 movida contra o 
Município de Nova Xavantina e outros em que há posicionamento no sentido de máxima 
cautela quanto a segurança dos munícipes, em especial no que tange a eventos com 
conotação comercial e comemorativos, sendo oportuno transcrever parte da decisão que 
deferiu a tutela antecipada na citada ação – “Assim, sem maiores ilações, nos termos do art. 
300 do CPC, Concedo Parcialmente a tutelada requerida, para determinar que os requeridos 
se abstenham de realizar o Evento (...)”, grifos nosso; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 783 de 15 de Janeiro de 2021, que atualizou as 
medidas preventivas adotadas no âmbito estadual, proibindo a realização de eventos, festas, 
shows, atividades em casas noturnas, incluindo o uso de logradouros públicos, onde haja 
aglomeração e bebidas alcóolicas por 45 (quarenta e cinco) dias; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 810 de 01 de Fevereiro de 2021 que proibiu a 
realização de eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou fechados, 
promovidos por iniciativa pública ou particular; 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, em especial os seus artigos 6º, 226, §7º 
c/c §8º, 227 e 230, bem como as determinações legais dos Estatutos; da Criança e do 
Adolescente (Principio da Proteção Integral) e do Idoso; 

CONSIDERANDO a Notificação Recomendatória nº 1/2020 - simp nº 00362- 029/2020, de 
autoria do Ministério Público Estadual, Promotor João Ribeiro da Mota, que em sucinta 
análise recomenda a restrição do horário de funcionamento dos comércios para que 
funcionem apenas nas modalidades de pronta entrega ou entrega em domicílio e proibição de 
venda de bebidas alcoólicas das 20 horas do um dia às 07 horas do dia seguinte, bem como, 
pelo posicionamento favorável à volta às aulas; 

CONSIDERANDO que os últimos 09 (nove) Boletins Informativos da Secretaria Municipal de 
Saúde, em que há uma visível e expressiva aceleração no crescimento do números de casos 
confirmados e que figuramos na data de hoje (10/02/2021) como o único município do 
Estado de Mato Grosso no RISCO ALTO, em consonância com as especificidades desta 



municipalidade, e com o Decreto Estadual de nº 522, de 12 de junho de 2020 e suas 
atualizações. Decreta: 

Art. 1º Como forma de mitigar os efeitos maléficos decorrentes do Coronavírus na economia 
desta Municipalidade, fica permitido o funcionamento das atividades econômicas de forma 
segura, mediante a observância dos termos, restrições e medidas não farmacológicas 
descritas logo abaixo: 

a) evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definição do 
Ministério da Saúde; b) isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de 
COVID-19, em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em 
protocolos; c) 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; d) disponibilizar obrigatoriamente, 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%; e) 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, máquinasacionadas por toque manual, 
elevadores e outros; f) evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a 
realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; g) 
controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a garantir 
o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas; h) vedar o acesso a estabelecimentos 
públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando 
máscara de proteção facial, sendo obrigatório o uso de mascará, mesmo que artesanal, em 
toda extensão do Município de Nova Xavantina/MT; i) manter os ambientes arejados por 
ventilação natural; j) adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os 
profissionais pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério; k) 
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, todos os órgãos passarão a funcionar 
normalmente; l) as aulas presenciais na rede pública municipal continuam suspensas, fica 
autorizada a Secretaria Municipal de Educação e Cultura a formar grupo de trabalho para a 
confecção de plano de ações, protocolo sanitário e plano de contingência para a volta as 
aulas presenciais, que deverá ser finalizado em 10 (dez) dias; m) a prática de esportes 
coletivos (futebol, vôlei e outros), aulas coletivas, esportes de contato (lutas marciais e 
similares) das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais públicos e/ou 
em estabelecimentos privados ficam proibidas pelo período de 15 (quinze) dias, fica 
autorizado o fechamento das praças públicas e espaços esportivos, bem como a 
desativação do acesso a rede de dados; n) fica proibida a realização de qualquer tipo de 
evento que cause aglomeração, tais como: festas em ambiente público e privado, cultos 
religiosos, missas e congêneres, confraternização de qualquer natureza, eventos sociais 
comemorativos, “resenhas” em residências particulares, shows ao vivo e similares pelo 
período de 15 (quinze) dias; o) fica terminantemente proibido a realização de quaisquer 
tipos de shows artísticos, carros com sons automotivos e similaresem bares, restaurantes e 
congêneres; p) observado o limite de horário previsto no §2º deste artigo, é permitido o 
funcionamento dos comercios do ramo de alimentação e similares, desde que respeite o 
limite de público sentado, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
máxima do local, tendo como base o metro quadrado, o número máximo de pessoas por 
mesaé de 04 (quatro) pessoas e o espaçamento mínimo obrigatório entre mesas de 2,0 (dois) 
metros, devendo obrigatoriamente constar no piso do estabelecimento as devidas 
marcações; q) fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos estaduais, as 
praias, cachoeiras, praças localizadas na zona urbana/rural e os pontos turísticos públicos e 
privados pelo período 15 (quinze) dias, determino o fechamento dos descedores que dá 
acesso ao rio; r) o centro de convivência do idoso permanecerá com suas atividades 



presenciais suspensas; s) os estabelecimentos comerciais do ramo de beleza, tais como, 
manicure, cabeleleiro e similares poderão funcionar somente com horário de atendimento 
definido, sendo expressamente proibido a presença de filas no estabelecimento; t) As 
academias, studiose comércios/estabelcimentos similares ficam proibidos de exercer a sua 
atividade comercial pelo período de 15 (quinze) dias; u) velórios e funerais, ficam permitidos 
somente nos casos em que não há suspeita e nem confirmação do covid-19 do falecido 
(a), restrito tão somente aos familiares mais próximos, após a emissão de protocolo pela 
autoridade de saúde competente; 
§ 1º O funcionamento, dos estabelecimentos comerciais locais, fica adstrito ao período 
compreendido entre as 5 (cinco) horas da manhã e 24 (vinte e quatro) horas, excetuando os 
comércios do ramo de combustíveis/abastecimento, saúde, clínicas veterinárias e farmácias 
que poderão funcionar sem restrição de horário; 

§ 2º Após às 20 (vinte) horas respeitando o horário de fechamento que fica estabelecido às 
24 (vinte e quatro) horas, qualquer estabelecimento comercial e os comércios do ramo de 
alimentação e similares ficam autorizados a funcionar somente na modalidade delivery e para 
retirada rápida no local, sem a presença de filas, mesas e cadeiras; 

§ 3º Fica terminamente proibido a venda/comercialização de bebida alcoólica de qualquer 
tipo a partir das 18 (dezoito) horas até as 5 (cinco) horas da manhã, inclusive em mercados, 
mercearias, conveniências, bares e similares; e, 

§ 4º O consumo de bebida alcoólica no interior dos estabelecimentos comerciais em 
qualquer horário do dia fica terminantemente proibido, sendo permitido a comercialização, 
desde que respeitando o limite de horário do parágrafo anterior. 

Art. 2º Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas “d”, “e” e “r” deste Decreto 
são consideradas infrações leves nos termos do art. 139, § único, inciso I do Código Sanitário 
Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais 
cabíveis, inclusive multas e interdição temporária, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais. 

§ 3º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas, “g”, “h”, “n”, “o”, “p”, “q”, “s”, 
“t” e “u” são consideradas infrações gravesnos termos do art. 139, § único, inciso II do Código 
Sanitário Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais 
cabíveis, inclusive multas e interdição temporária, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais. 

§ 4º O descumprimento das determinações contidas na alínea “o” e nos parágrafos do art.1º 
deste Decreto são consideradas infrações gravíssimasnos termos do art. 139, § único, inciso 
III do Código Sanitário Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e 
criminais cabíveis, inclusive multas e interdição temporária, pelas autoridades policiais, 
sanitárias e fiscais estaduais emunicipais. 

Art. 3º As diretrizes consignadas neste Decreto serão atualizadas periodicamente, sendo que 
a primeira revisão poderá ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da sua publicação, com a 
participação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e das entidades representativas da 
sociedade civil e dos setores econômicos. 

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

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



Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 10 de fevereiro de 
2021. 

João Machado Neto – João Bang Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.043, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

DECRETO N.º 4.043, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.041/2020 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; e 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 522 de 12 de Junho de 2020 e atualizações 
posteriores, que institui a classificação de risco e atualiza as diretrizes para adoção, pelos 
Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras 
providências; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de nº 1002006-46.2020.8.11.0012 movida contra o 
Município de Nova Xavantina e outros em que há posicionamento no sentido de máxima 
cautela quanto a segurança dos munícipes, em especial no que tange a eventos com 
conotação comercial e comemorativos, sendo oportuno transcrever parte da decisão que 
deferiu a tutela antecipada na citada ação – “Assim, sem maiores ilações, nos termos do art. 
300 do CPC, Concedo Parcialmente a tutelada requerida, para determinar que os requeridos 
se abstenham de realizar o Evento (...)”, grifos nosso; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 783 de 15 de Janeiro de 2021, que atualizou as 
medidas preventivas adotadas no âmbito estadual, proibindo a realização de eventos, festas, 
shows, atividades em casas noturnas, incluindo o uso de logradouros públicos, onde haja 
aglomeração e bebidas alcóolicas por 45 (quarenta e cinco) dias; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 810 de 01 de Fevereiro de 2021 que proibiu a 
realização de eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou fechados, 
promovidos por iniciativa pública ou particular; 

CONSIDERANDO a Notificação Recomendatória nº 02/2021 - simp nº 00362- 029/2020, 
de autoria do Ministério Público Estadual, Promotor João Ribeiro da Mota, que em sucinta 
análise recomenda que o comércio não essencial (restaurantes, lanchonetes, pizzarias, 
sorveterias etc) só funcione sob o sistema de entrega imediata ou em domicílio; o fechamento 
imediato de bares e boates e proibição de qualquer tipo de celebração, e que possa causar 
aglomeração, em estabelecimentos domésticos ou comerciais. 

CONSIDERANDO que os últimos 09 (nove) Boletins Informativos da Secretaria Municipal de 
Saúde, em que há uma visível e expressiva aceleração no crescimento do números de casos 
confirmados e que figuramos na data de hoje (12/02/2021) no RISCO ALTO, em consonância 
com as especificidades desta municipalidade, e com o Decreto Estadual de nº 522, de 12 de 
junho de 2020 e suas atualizações. Decreta: 



Art. 1º A alíena “p”e os §§ 1º e 2º do art. 1º Decreto n.º 4.041/2021, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 

“Art.1º........................................................................................................................................ 

p) fica permitido o funcionamento dos comércios do ramo de alimentação e 
similares, somente na modalidade “delivery” e entrega rápida, sendo terminantemente 
proibido a utilização de mesas , cadeiras e a presença de filas;” 

............................................................................................................................................... 

§ 1º O funcionamento, dos estabelecimentos comerciais locais, fica RESTRITO ao período 
compreendido entre as 5 (cinco) horas da manhã e 21 (vinte e uma) horas; 

§ 2º Excetua-se a previsão contida no parágrafo anterior, os comércios do ramo de 
combustíveis/abastecimento, saúde, clínicas veterinárias e farmácias que poderão funcionar 
na modalidade 24 ( vinte quatro) horas;” 

Art. 2º Ficam acrescentadas as seguintes alíneas “u” e “v” ao art. 1º Decreto n.º 4.041/2021: 

“Art.1º...................................................................................................................................... 

u) suspender, pelo período de 13 (treze) dias, prorrogáveis, o atendimento presencial ao 
público na sede da Prefeitura Municipal e em todas as Secretarias Municipais, excetuando-se 
os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, as sessões de licitações e os 
escalonamentos emergenciais de trabalhos de acordo com a demanda de cada secretaria, os 
quais deverão laborar de acordo com o plano de ação estabelecido pela respectiva secretaria, 
que deverão ser remetidos via e-mail rh@novaxavantina.mt.gov.br à Gerência de Gestão de 
Pessoas desta municipalidade para conhecimento e providências cabíveis; 

v) os atendimentos junto aos órgãos públicos municipais se darão via telefone(s) ou e-mail(s), 
conforme discriminados abaixo: 

v.1) Sede da Prefeitura Municipal - telefone (66) 3438-2653: 

v.2)Secretaria de Gabinete do Prefeito: gabinete@novaxavantina.mt.gov.br; 

v.3) Gerência de Gestão de Pessoas: rh@novaxavantina.mt.gov.br; 

v.4) Gerência de Tesouraria: financas@novaxavantina.mt.gov.br; 

v.5) Gerência de Contabilidade, Orçamento e APLIC: contabilidade@novaxavantina.mt.gov.br; 

v.6) Gerência de Tributação e Arrecadação: tributos@novaxavantina.mt.gov.br; 

v.7) Compras e licitações: (66) 3438-3362 ou compras@novaxavantina.mt.gov.br ou 
licitacao@novaxavantina.mt.gov.br; 
v.8) Procuradoria Geral: procuradorianx@outlook.com; 

v..9)Auditoria e Controladoria Geral: controladoriageral@novaxavantina.mt.gov.br; 

v.10) Divisão de Fiscalização: (66) 3438-3604 ou fiscalizacao@novaxavantina.mt.gov.br; 

v.11) Centro de Atendimento Empresarial – CAE: (66) 3438-3604 ou caenxmt@gmail.com; 
v.12) Unidade Municipal de Cadastro – SEFAZ: (66) 3438-3604 ou exatorianx@gmail.com. 
v.13) Secretaria Municipal de Educação e Cultura: (66) 3438-1232 ou 
semecnx@hotmail.com; 
v.14) Secretaria Municipal de Saúde: (66) 3438-3392 ou smsnovaxavantina@gmail.com; 

v.15) Divisão de Vigilância Sanitária: (66) 3438-3392 ou smsnovaxavantina@gmail.com; 
v.16) Secretaria Municipal de Assistência Social: (66) 3438-2356 ou 
secprosocial@hotmail.com; v.17) Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e 
Agricultura Familiar: (66) 3438-3446 ou smtmaaf@novaxavantina.mt.gov.br; v.18) Secretaria 



Municipal de Infraestrutura: (66) 3438-2837 ou infra@novaxavantina.mt.gov.br ou 
obrasprefeituranovaxavantina@hotmail.com; v.19) Secretaria Municipal de Esportes: (66) 
3438-3510 ou sedelnx1@bol.com.br; v.20) Conselho Tutelar: (66) 3438-1664 ou 
tutelarnx@hotmail.com; 
v.21) Fundo Municipal de Previdência – PREVINX: (66) 3438-2141 ou previnx.nx@gmail.com; 

.....................................................................................................................................” 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 13 de fevereiro de 2021. 

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 12 de fevereiro de 
2021. 

João Machado Neto – João Bang Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.049, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

DECRETO N.º 4.049, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.041/2020 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; e 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 522 de 12 de Junho de 2020 e atualizações 
posteriores, que institui a classificação de risco e atualiza as diretrizes para adoção, pelos 
Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras 
providências; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de nº 1002006-46.2020.8.11.0012 movida contra o 
Município de Nova Xavantina e outros em que há posicionamento no sentido de máxima 
cautela quanto a segurança dos munícipes, em especial no que tange a eventos com 
conotação comercial e comemorativos, sendo oportuno transcrever parte da decisão que 
deferiu a tutela antecipada na citada ação – “Assim, sem maiores ilações, nos termos do art. 
300 do CPC, Concedo Parcialmente a tutelada requerida, para determinar que os requeridos 
se abstenham de realizar o Evento (...)”, grifos nosso; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 783 de 15 de Janeiro de 2021, que atualizou as 
medidas preventivas adotadas no âmbito estadual, proibindo a realização de eventos, festas, 
shows, atividades em casas noturnas, incluindo o uso de logradouros públicos, onde haja 
aglomeração e bebidas alcóolicas por 45 (quarenta e cinco) dias; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 810 de 01 de Fevereiro de 2021 que proibiu a 
realização de eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou fechados, 
promovidos por iniciativa pública ou particular; 

CONSIDERANDO a Notificação Recomendatória nº 03/2021 –Processo Administrativo nº 
000199-046/2020, de autoria do Ministério Público Estadual, Promotor João Ribeiro da 



Mota, que em sucinta análise recomenda que além das medidas já adotadas no âmbito 
municipal, proibir a venda e consumo de toda forma de bebida alcóolica, destilada ou não, em 
todo o Município de Nova Xavantina/MT, bem como, estender as medidas restritivas até o 
último dia do corrente mês; 

CONSIDERANDO que analisando os últimos 08 (oito) Boletins Informativos da Secretaria 
Municipal de Saúde, após a edição e publicação do Decreto de nº 4.041 de 10 de Fevereiro 
de 2021 e que não houve uma melhora visível e queda expressiva na aceleração no 
crescimento do números de casos confirmados pernacendo esta municipalidade na data de 
hoje (22/02/2021) no RISCO ALTO, em consonância com as especificidades desta 
municipalidade, e com o Decreto Estadual de nº 522, de 12 de junho de 2020 e suas 
atualizações. Decreta: 

Art. 1º A alínea “u” do art. 1º do Decreto n.º 4.041/2021, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“............................................................................................................................ ........................ 

u)suspender pelo período de 13 (treze) dias, prorrogáveis, o atendimento presencial ao público 
na sede da Prefeitura Municipal e em todas as Secretarias Municipais, excetuando-se os 
servidores lotados nas Secretarias Municipais de Saúde, na Assistência Social, nas sessões de 
licitações/pregões e os escalonamentos emergenciais de trabalhos de acordo com a demanda 
de cada secretaria, os quais deverão laborar de acordo com o plano de ação estabelecido pela 
respectiva secretaria, que deverão ser remetidos à Gerência de Gestão de Pessoas, através 
do e-mail rh@novaxavantina.mt.gov.br para conhecimento e providências cabíveis; 

.....................................................................................................................................................” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 23 de fevereiro de 
2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.050, DE 1 DE MARÇO DE 2021 

DECRETO N.º 4.050, DE 1 DE MARÇO DE 2021 

Revoga o Decreto nº 4.041/2020 que dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública 
direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 522 de 12 de Junho de 2020 e atualizações 
posteriores, que institui a classificação de risco e atualiza as diretrizes para adoção, pelos 



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

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de nº 1002006-46.2020.8.11.0012 movida contra o 
Município de Nova Xavantina e outros em que há posicionamento no sentido de máxima 
cautela quanto a segurança dos munícipes, em especial no que tange a eventos com 
conotação comercial e comemorativos, sendo oportuno transcrever parte da decisão que 
deferiu a tutela antecipada na citada ação – “Assim, sem maiores ilações, nos termos do art. 
300 do CPC, Concedo Parcialmente a tutelada requerida, para determinar que os requeridos 
se abstenham de realizar o Evento (...)”, grifos nosso; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 783 de 15 de Janeiro de 2021, que atualizou as 
medidas preventivas adotadas no âmbito estadual, proibindo a realização de eventos,festas, 
shows, atividades em casas noturnas, incluindo o uso de logradouros públicos, onde 
hajaaglomeração e bebidas alcóolicas por 45 (quarenta e cinco) dias; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 810 de 01 de Fevereiro de 2021 que proibiu a 
realização de eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou 
fechados,promovidos por iniciativa pública ou particular; 

CONSIDERANDO a Notificação Recomendatória nº 03/2021 –Processo Administrativo nº 
000199-046/2020, de autoria do Ministério Público Estadual, Promotor João Ribeiro da 
Mota, que em sucinta análise recomenda que além das medidas já adotadas no âmbito 
municipal, proibir a venda e consumo de toda forma de bebida alcóolica, destilada ou não, em 
todo o Município de Nova Xavantina/MT; CONSIDERANDO os últimos 05 (cinco) Boletins 
Informativos da Secretaria Municipal de Saúde, 

após a edição e publicação do Decreto de nº 4.041 de 10 de Fevereiro de 2021 e que não 
houve uma melhora visível e queda expressiva na aceleração no crescimento dos números 
de casos confirmados permanecendo esta municipalidade na data de hoje (01/03/2021) no 
RISCO ALTO, em consonância com as especificidades desta municipalidade, e com o Decreto 
Estadualde nº 522, de 12 de junho de 2020 e suas atualizações. 

CONSIDERANDO a reunião realizada na data de hoje entre os 141 (cento e quarenta e um) 
Prefeitos do Estado de Mato Grosso e o Governador do Estado, onde foi pontuado que 
atualmente o Estado conta com 88 % da taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) e não há como abrir novos leitos porque não há profissionais disponíveis, a reunião do 
Comitê de Enfretamento com comerciantes/ representantes da sociedade civil organizada e 
a Notificação Recomendatória de nº 06/2021 do MPE/MT. Decreta: 

Art. 1º Como forma de mitigar os efeitos maléficos decorrentes do Coronavírus na economia 
desta Municipalidade, fica permitido o funcionamento das atividades econômicas de forma 
segura, mediante a observância dos termos, restrições e medidas não farmacológicas 
descritas abaixo: 

a) evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definição do 
Ministério da Saúde; b) isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de 
COVID-19, em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em 
protocolos, o descumprimento enseja multa, conforme previsão contida no § 2º do art.3º 
deste Decreto; c) 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, o descumprimento enseja multa, conforme previsão 
contida no § 2º do art.3º deste Decreto; d) disponibilizar obrigatoriamente, 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%; e) ampliar, nos 
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, utilizando preferencialmente água 
sanitária; f) evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; g) o 
funcionamento dos supermercados de pequeno, médio e grande porte, mercearias e 
congêneres, fica autorizado, desde que obedeça as seguintes determinações, o 
descumprimento destas determinações enseja multa conforme previsão contida § 3º do 
art.3º deste Decreto; g.1) é obrigatória nos de médio e grande porte a disposição de 01 (um) 
funcionário, com a devida proteção, para que se faça o controle de fluxo, a higienização e a 
assepsia dos clientes na porta de entrada dos estabelecimentos mencionados, bem como, 
controle o distanciamento das filas quando se formarem; g.2) fica limitado o acesso de 
clientes aos supermercados na seguinte proporção: g.2.1) até 05 (cinco) pessoas aos 
estabelecimentos de pequeno porte; 
g.2.2) até 10 (dez) pessoas para estabelecimentos de médio porte; g.2.3) até 20 (vinte) pessoas 
para estabelecimentos de grande porte; g.2.4) ou 1 (um) cliente a cada 50 m²; 

g.3) Cada estabelecimento deverá disponibilizar na entrada do estabelecimento ou em locais 
estratégicos de fácil acesso, pia com sabonete líquido ou álcool 70%, líquido ou em gel, para 
a higienização de quem entra ou sai do local; g.4) Cada estabelecimento deverá higienizar 
com frequência: corrimões, maçanetas, carrinhos, cestas, mesas, bancadas e demais 
superfícies com álcool 70% ou solução de água sanitária; g.5) higienizar banheiros e pisos a 
cada 3 (três) horas com água sanitária (piso, parede e louças etc); g.6) marcar no solo a 
distância mínima, 2 (dois) metros, a ser observada entre pessoas no interior do 
estabelecimento; g.7) ficar recomendado que se evite a formação de filas na porta dos 
estabelecimentos que originem aglomerações externas, podendo as empresas serem 
responsabilizadas na devida proporcionalidade; g.8) caberá aos estabelecimentos comerciais 
listados neste inciso, o controle das filas, podendo ser distribuídas senhas, agendamentos ou 
outras medidas que acharem necessárias a fim de se evitar aglomerações; g.9) fica proibida 
a entrada de menores de 12 anos; g.10) fica determinada a entrada de apenas 01 (uma) 
pessoa por família para realização de compras, exceto quando a pessoa necessite de 
acompanhamento; g.11) Organizar o atendimento interno de forma a não formar filas e, 
quando inevitável, manter distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas (filas 
internas de caixa, açougue, padaria etc), ficando PROIBIDO a utilização de mesas, cadeiras 
e similares que aumente a permanência das pessoas nos estabelecimentos; g.12) adotar 
sistema de pagamento preferencialmente através de cartão magnético; g.13) medir a 
temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, impedindo sua entrada 
em caso de registro igual ou superior a 37,8º; h) vedar o acesso a estabelecimentos públicos 
e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de 
proteção facial, sendo obrigatório o uso de mascará, mesmo que artesanal, em toda 
extensão do Município de Nova Xavantina/MT; i) As academias e congêneres, devem 
cumprir obrigatoriamente as seguintes recomendações: i.1) lotação máxima de 30% (trinta 
por cento) de sua capacidade e/ou 50 m² por pessoa, devendo o número exato de pessoas 
por estabelecimento ser definido pela autoridade sanitária e de saúde competente; i.2) 
disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e colaboradores em 
todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, 
vestiários, kids room, etc); i.3) durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada 
área de 1 a 2 vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos 
ambientes; e i.4) posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de musculação 
e peso livre. i.5) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, 
impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; i.6) fica proibida a 
entrada de menores de 12 anos; j) a prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e 
esportes que demandem contato físico, das categorias amador e profissional sejam os 
praticados em locais públicos e/ou em 
estabelecimentos privados ficam proibidas pelo período de 15 (quinze) dias, fica autorizado o 
fechamento das praças públicas e espaços esportivos, bem como a desativação do acesso a 
rede de dados; 



k) fica proibida a realização de qualquer tipo de evento que cause aglomeração, tais como: 
festas em ambiente público e privado, confraternização de qualquer natureza, eventos 
sociais comemorativos, “resenhas” em residências particulares, shows ao vivo e 
similares; l) fica terminantemente proibido a realização de quaisquer tipos de shows 
artísticos, carros com sons automotivos e similaresem bares, restaurantes e 
congêneres; m) observado o limite de horário previstos nas alíenas “a” e “b” do art. 2º deste 
Decreto, é permitido o funcionamento dos comércios do ramo de alimentação e similares, 
desde que respeite o limite de público sentado, correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade máxima do local, tendo como base o metro quadrado. O número 
máximo de pessoas por mesa é de 02 (duas) pessoas e o espaçamento mínimo obrigatório 
entre mesas de 2,0 (dois) metros, devendo constar obrigatoriamente no piso do 
estabelecimento as devidas marcações, a utilização de luvas e mascaras é obrigatório por 
parte dos funcionários e dos clientes na modalidade “self-service”; n) fica terminantemente 
proibido o uso dos parques públicos estaduais, as praias, cachoeiras, praças localizadas na 
zona urbana/rural e os pontos turísticos públicos e privados pelo período 15 (quinze) 
dias; o) o centro de convivência do idoso permanecerá com suas atividades presenciais 
suspensas; p) salão de beleza, barbearia, manicure e pedicure e estética em geral, os quais 
deverão realizar atendimento individual, com a utilização de EPI (máscara e luva), efetuando 
a higienização dos utensílios e do ambiente em geral a cada atendimento, ressaltando que 
não poderá haver pessoas aguardando no local para serem atendidas, sendo que os 
agendamentos deverão prever espaço de tempo entre um cliente e outro sem cruzamento 
de fluxo; q) suspender, pelo período de 15 (quinze) dias, prorrogáveis, o atendimento 
presencial ao público na sede da Prefeitura Municipal e em todas as Secretarias Municipais, 
excetuando-se os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e 
as sessões de licitações e os escalonamentos emergenciais de trabalhos de acordo com a 
demanda de cada secretaria, os quais deverão laborar de acordo com o plano de ação 
estabelecido pela respectiva secretaria, que deverão ser remetidos via e-mail 
rh@novaxavantina.mt.gov.br à Gerência de Gestão de Pessoas desta municipalidade para 
conhecimento e providências cabíveis; r) os atendimentos junto aos órgãos públicos 
municipais se darão via telefone(s) ou e-mail(s), conforme discriminados abaixo: r.1) Sede da 
Prefeitura Municipal - telefone (66) 3438-2653: r.2) Secretaria de Gabinete do Prefeito: 
gabinete@novaxavantina.mt.gov.br; r.3)Gerência de Gestão de Pessoas: 
rh@novaxavantina.mt.gov.br; 
r .4) Gerência de Tesouraria: financas@novaxavantina.mt.gov.br; 

r.5) Gerência de Contabilidade, Orçamento e APLIC: 
contabilidade@novaxavantina.mt.gov.br; r.6) Gerência de Tributação e Arrecadação: 
tributos@novaxavantina.mt.gov.br; r.7) Compras e licitações: (66) 3438-3362 ou 
compras@novaxavantina.mt.gov.br ou licitacao@novaxavantina.mt.gov.br; r.8) Procuradoria 
Geral: procuradorianx@outlook.com; r.9) Auditoria e Controladoria Geral: 
controladoriageral@novaxavantina.mt.gov.br; r.10) Divisão de Fiscalização: (66) 3438-3604 
ou fiscalizacao@novaxavantina.mt.gov.br; r.11) Centro de Atendimento Empresarial – CAE: 
(66) 3438-3604 ou caenxmt@gmail.com; r.12) Unidade Municipal de Cadastro – SEFAZ: (66) 
3438- 3604 ou exatorianx@gmail.com. r.13) Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
(66) 3438- 1232 ou semecnx@hotmail.com; r.14) Secretaria Municipal de Saúde: (66) 3438-
3392 ou smsnovaxavantina@gmail.com / vigilanciaemsaude@novaxavantina.mt.gov.br; r.15) 
Divisão de Vigilância Sanitária: (66) 3438-3392 ou smsnovaxavantina@gmail.com; r.16) 
Secretaria Municipal de Assistência Social: (66) 3438-2356 ou secprosocial@hotmail.com; 
r.17) Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Agricultura Familiar: (66) 3438-
3446 ou smtmaaf@novaxavantina.mt.gov.br; r.18) Secretaria Municipal de Infraestrutura: 
(66) 3438-2837 ou infra@novaxavantina.mt.gov.br ou 
obrasprefeituranovaxavantina@hotmail.com; r.19) Secretaria Municipal de Esportes: (66) 
3438-3510 ou sedelnx1@bol.com.br; r.20) Conselho Tutelar: (66) 3438-1664 ou 
tutelarnx@hotmail.com; 
r.21) Fundo Municipal de Previdência – PREVINX: (66) 3438- 2141 ou previnx.nx@gmail.com; 



s) Os espaços destinados à celebração de cultos religiosos devem respeitar as orientações 
para preservação do afastamento físico entre as pessoas, além de adotar minimamente as 
seguintes estratégias, o descumprimento enseja a aplicação de multa conforme previsão 
contida no § 2º do art. 3º deste Decreto: s.1) no espaço destinado ao público deve ser 
observada a ocupação máxima de 30% (trinta por cento), garantido o afastamento mínimo 
de 3 (três) metros entre as pessoas e/ou 50 m² por pessoa; s.2) preferencialmente devem 
ser disponibilizadas cadeiras e bancos de uso individualizado, em 
quantidade compatível com o número máximo de participantes autorizados para o local, 
conforme o estabelecido pela autoridade sanitária competente; 

s.3) bancos de uso coletivo devem ser reorganizados e demarcados de forma a garantir que 
as pessoas se acomodem nos locais indicados e mantenham o afastamento mínimo de 3 
(três) metros umas das outras; s.4) locais onde os assentos são individualizados, porém estão 
fixos ao chão e posicionados lado a lado, devem prover meios para o bloqueio intercalado 
destes assentos, do tipo uma cadeira livre e duas bloqueadas, lado a lado. Recomenda-se 
utilizar fitas ou outros dispositivos para este bloqueio que não possam ser facilmente 
removidos; s.5) ainda considerando os locais onde os assentos são fixos ao chão e 
posicionados lado a lado, a disposição dos usuários entre as fileiras também deve ocorrer de 
forma intercalada, uma fileira sim e outra não, e respeitando o afastamento entre as pessoas. 
s.6) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, impedindo 
sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; Art. 2º O funcionamento de todas 
as atividades e serviços ficará sujeito às seguintes condições: a) de segunda à sexta-feira, 
autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre às 05h00m e 
19h00m (horário de Brasília); b) aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento 
somente no período compreendido entre às 05h00m e 12h00m (horário de Brasília); e c) O 
funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até às 23h00m, 
inclusive aos domingos(horário de Brasília);. 

d) Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o território 
do Município de Nova Xavantina/MT a partir das 21h00m até às 05h00m (horário de 
Brasília); 
§ 1º As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de transporte coletivo, 
transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, restaurantes 
e lanchonete localizados na rodoviária, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias em sentido amplo, as atividades de colheita e armazenamento de 
alimentos e grãos, serviços de manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta 
de lixo, não ficam sujeitas às restrições de horário do presente artigo. 

§2º O consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos comerciais, incluindo os 
restaurantes, bares, logradouros públicos em qualquer horário do dia fica terminantemente 
proibido, sendo permitido a comercialização, somente na modalidade “retirada” e/ou 
delivery. 
Art. 3º Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas “b”, “c” e “d” do art. 1º deste 
Decreto são consideradas infrações leves nos termos do art. 139, § único, inciso I do Código 
Sanitário Municipal, 

ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive multas 
e interdição temporária, pelas autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 

§ 3º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas, “g”, “h”, “i”, “j”, “m” ,“p” e “s” 
do art. 1º e do art. 2º e suas alíneas são consideradas infrações graves nos termos do art. 139, 



§ único, inciso II do Código Sanitário Municipal, ensejando a aplicação das sanções 
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive multas e interdição temporária, pelas 
autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 

§ 4º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas “k” e “l” deste Decreto são 
consideradas infrações gravíssimas nos termos do art. 139, § único, inciso III do Código 
Sanitário Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais 
cabíveis, inclusive multas e interdição temporária, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais. 

§ 5º O não atendimento desse Decreto, acarretará o pagamento de MULTA condizente à 
gravidade da situação conforme acima exposto, suspensão das atividades por até 30 (trinta) 
dias e cassação do Alvará de Funcionamento e Sanitário, no caso de insistência; 

§ 6º A multa aplicável aos estabelecimentos comerciais será conforme a Lei Estadual nº 
11.110, de 22 de abril de 2020, ou seja, de R$ 80,00 (oitenta reais) por pessoa que não 
estiver utilizando máscara; 
Art. 4º As diretrizes consignadas neste Decreto serão atualizadas periodicamente, sendo que 
a primeira revisão poderá ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da sua publicação, com a 
participação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e das entidades representativas da 
sociedade civil e dos setores econômicos. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 1 de Março de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.069, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

DECRETO N.º 4.069, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.068/2021 que revogou o Decreto de nº 
4.051/2021 e dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do 
município de Nova Xavantina, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 
pelo coronavírus (covid-19) e dá outras providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 842 de 04 de Março de 2021 que amplia os 
horários de funcionamento dos comércios varejistas, supermercados e similares, bem como 
amplia o horário de funcionamento dos restarurantes, padarias e similares; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 874, de 25 de março de 2021 que atualiza a classificação de 
risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas 
restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras providências. Decreta: 

Art. 1º A alínea “b” do art. 2º do Decreto n° 4.068, de 26 de março de 2021, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

“.................................................................................................................................................... 

b) aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h00m e 12h00m (horário de Brasília), excepcionalmente, os restaurantes e 
padarias, poderão funcionar aos sábados e domingos até as 14h00m, obedecidos os 
protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto; 



.................................................................................................................................................................... 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 26 de março de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.068 DE 26 DE MARÇO DE 2021 

DECRETO N.º 4.068 DE 26 DE MARÇO DE 2021 

Revoga o Decreto nº 4.050/2021 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de nº 1002006-46.2020.8.11.0012 movida contra o 
Município de Nova Xavantina e outros em que há posicionamento no sentido de máxima 
cautela quanto a segurança dos munícipes, em especial no que tange a eventos com 
conotação comercial e comemorativos, sendo oportuno transcrever parte da decisão que 
deferiu a tutela antecipada na citada ação – “Assim, sem maiores ilações, nos termos do art. 
300 do CPC, Concedo Parcialmente a tutelada requerida, para determinar que os requeridos 
se abstenham de realizar o Evento (...)”, grifos nosso; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 783 de 15 de Janeiro de 2021, que atualizou as 
medidas preventivas adotadas no âmbito estadual, proibindo a realização de eventos,festas, 
shows, atividades em casas noturnas, incluindo o uso de logradouros públicos, onde 
hajaaglomeração e bebidas alcóolicas por 45 (quarenta e cinco) dias; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 810 de 01 de Fevereiro de 2021 que proibiu a 
realização de eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou 
fechados,promovidos por iniciativa pública ou particular; 

CONSIDERANDO a Notificação Recomendatória nº 03/2021 –Processo Administrativo nº 
000199-046/2020, de autoria do Ministério Público Estadual, Promotor João Ribeiro da 
Mota, que em sucinta análise recomenda que além das medidas já adotadas no âmbito 
municipal, proibir a venda e consumo de toda forma de bebida alcóolica, destilada ou não, em 
todo o Município de Nova Xavantina/MT; CONSIDERANDO os últimos 03 (três) Boletins 
Informativos da Secretaria Municipal de Saúde, 

e que não houve uma melhora visível e queda expressiva na aceleração no crescimento dos 
números de casos confirmados permanecendo esta municipalidade na data de hoje 
(26/03/2021) no RISCO MUITO ALTO; 



CONSIDERANDO o Decreto de nº 10.282 de 20 de Março de 2020 que Regulamenta a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades 
essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 874, de 25 de março DE 2021 que atualiza a classificação de 
risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas 
restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras providências.. Decreta: 

Art. 1º Como forma de mitigar os efeitos maléficos decorrentes do Coronavírus na economia 
desta Municipalidade, fica permitido o funcionamento das atividades econômicas de forma 
segura, mediante a observância dos termos, restrições e medidas não farmacológicas 
descritas abaixo: 

a) quarentena coletiva obrigatória no território do Município, que tem como objetivo evitar 
a propagação da pandemia por meio do confinamento obrigatório de pessoas em suas 
habitações, com restrição ao trânsito de pessoas, ficando permitida a circulação apenas para 
o exercício e/ou acesso às atividades comerciais permitdas por este decreto, até o dia 04 de 
Abril, prorrogáveis, mediante reavaliação da autoridade competente; a.1) Os órgãos 
fiscalizadores competentes ficam autorizados a efetuarem o controle do perímetro urbano e 
rural de Nova Xavantina/MT, realizando periodicamente barreiras sanitárias, ficando 
autorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de acessar e exercer as atividades 
definidas neste Decreto; b) isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de 
COVID-19, em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em 
protocolos, o descumprimento enseja multa, conforme previsão contida no § 2º do art.3º 
deste Decreto; c) 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, o descumprimento enseja multa, conforme previsão 
contida no § 2º do art.3º deste Decreto; d) disponibilizar obrigatoriamente, 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%; e) ampliar, nos 
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, utilizando preferencialmente água 
sanitária; f) evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; g) o 
funcionamento dos supermercados de pequeno, médio e grande porte, mercearias e 
congêneres, fica autorizado, desde que obedeça as seguintes determinações, o 
descumprimento destas determinações enseja multa conforme previsão contida § 3º do 
art.3º deste Decreto; g.1) é obrigatória nos de médio e grande porte a disposição de 01 (um) 
funcionário, com a devida proteção, para que se faça o controle de fluxo, a higienização e a 
assepsia dos clientes na porta de entrada dos estabelecimentos mencionados, bem como, 
controle o distanciamento das filas quando se formarem; g.2) fica limitado o acesso de 
clientes aos supermercados na seguinte proporção: g.2.1) até 05 (cinco) pessoas aos 
estabelecimentos de pequeno porte; 
g.2.2) até 10 (dez) pessoas para estabelecimentos de médio porte; g.2.3) até 20 (vinte) pessoas 
para estabelecimentos de grande porte; 

g.2.4) ou 1 (um) cliente a cada 50 m²; g.3) Cada estabelecimento deverá disponibilizar na 
entrada do estabelecimento ou em locais estratégicos de fácil acesso, pia com sabonete 
líquido ou álcool 70%, líquido ou em gel, para a higienização de quem entra ou sai do local; 
g.4) Cada estabelecimento deverá higienizar com frequência: corrimões, maçanetas, 
carrinhos, cestas, mesas, bancadas e demais superfícies com álcool 70% ou solução de água 
sanitária; g.5) Higienizar banheiros e pisos a cada 3 (três) horas com água sanitária (piso, 
parede e louças etc); g.6) marcar no solo a distância mínima, 2 (dois) metros, a ser observada 
entre pessoas no interior do estabelecimento; g.7) ficar recomendado que se evite a 
formação de filas na porta dos estabelecimentos que originem aglomerações externas, 



podendo as empresas serem responsabilizadas na devida proporcionalidade; g.8) caberá aos 
estabelecimentos comerciais listados neste inciso, o controle das filas, podendo ser 
distribuídas senhas, agendamentos ou outras medidas que acharem necessárias a fim de se 
evitar aglomerações; g.9) fica proibida a entrada de menores de 12 anos; g.10) fica 
determinada a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família para realização de compras, 
exceto quando a pessoa necessite de acompanhamento; g.11) Organizar o atendimento 
interno de forma a não formar filas e, quando inevitável, manter distância mínima de 2 (dois) 
metros entre as pessoas (filas internas de caixa, açougue, padaria etc), ficando PROIBIDO a 
utilização de mesas, cadeiras e similares que aumente a permanência das pessoas nos 
estabelecimentos; g.12) adotar sistema de pagamento preferencialmente através de cartão 
magnético; g.13) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos 
estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; h) 
vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e 
usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, sendo obrigatório o uso de 
mascará, mesmo que artesanal, em toda extensão do Município de Nova 
Xavantina/MT; i) As academias e congêneres, devem cumprir obrigatoriamente as 
seguintesrecomendações: i.1) lotação máxima de 30% (trinta por cento) de sua capacidade 
e/ou 50 m² por pessoa, devendo o número exato de pessoas por estabelecimento ser 
definido pela autoridade sanitária e de saúde competente; i.2) disponibilizar recipientes 
com álcool em gel a 70% para uso por clientes e colaboradores em todas as áreas da 
academia (recepção, musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, vestiários, kids room, 
etc); i.3) durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada área de 1 a 2 vezes 
ao dia por, 
pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos ambientes; e 

i.4) posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de musculação e peso 
livre. i.5) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, 
impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; i.6) fica proibida a 
entrada de menores de 12 anos; j) a prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e 
esportes que demandem contato físico, das categorias amador e profissional sejam os 
praticados em locais públicos e/ou em estabelecimentos privados ficam proibidas pelo 
período de 15 (quinze) dias, fica autorizado o fechamento das praças públicas e espaços 
esportivos, bem como a desativação do acesso a rede de dados; k) fica proibida a realização 
de qualquer tipo de evento que cause aglomeração, tais como: festas em ambiente público 
e privado, confraternização de qualquer natureza, eventos sociais comemorativos, 
“resenhas” em residências particulares, shows ao vivo e similares; l) fica terminantemente 
proibido a realização de quaisquer tipos de shows artísticos, carros com sons automotivos 
e similaresem bares, restaurantes e congêneres; m) observado o limite de horário previstos 
nas alíenas “a” e “b” do art. 2º deste Decreto, é permitido o funcionamento dos comércios 
do ramo de alimentação e similares, desde que respeite o limite de público 
sentado, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local, 
tendo como base o metro quadrado. O número máximo de pessoas por mesa é de 02 (duas) 
pessoas e o espaçamento mínimo obrigatório entre mesas de 2,0 (dois) metros, devendo 
constar obrigatoriamente no piso do estabelecimento as devidas marcações, a utilização de 
luvas e mascaras é obrigatório por parte dos funcionários e dos clientes na 
modalidade “self-service”; n) fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos 
estaduais, as praias, cachoeiras, praças localizadas na zona urbana/rural e os pontos 
turísticos públicos e privados até o dia 04 de Abril, prorrogáveis mediante análise da 
autoridade competente ; o) o centro de convivência do idoso permanecerá com suas 
atividades presenciaissuspensas; p) salão de beleza, barbearia, manicure e pedicure e 
estética em geral, os quais deverão realizar atendimento individual, com a utilização de EPI 
(máscara e luva), efetuando a higienização dos utensílios e do ambiente em geral a cada 
atendimento, ressaltando que não poderá haver pessoas aguardando no local para serem 
atendidas, sendo que os agendamentos deverão prever espaço de tempo entre um cliente e 
outro sem cruzamento de fluxo; q) suspender, até o dia 04 de abril, prorrogáveis, o 



atendimento presencial ao público na sede da Prefeitura Municipal e em todas as Secretarias 
Municipais, excetuando-se os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, 
Assistência Social e as sessões de licitações e os escalonamentos emergenciais de trabalhos 
de acordo com a demanda de cada secretaria, os quais deverão laborar de acordo com o 
plano de ação estabelecido pela respectiva secretaria, que deverão ser remetidos via e-mail 
rh@novaxavantina.mt.gov.br à Gerência de Gestão de Pessoas desta municipalidade para 
conhecimento e providências cabíveis; r) os atendimentos junto aos órgãos públicos 
municipais se darão via telefone(s) ou e-mail(s), conforme discriminados abaixo: r.1) Sede da 
Prefeitura Municipal - telefone (66) 3438-2653: r.2)Secretaria de Gabinete do Prefeito: 
gabinete@novaxavantina.mt.gov.br; r.3)Gerência de Gestão de Pessoas: 
rh@novaxavantina.mt.gov.br; 
r .4) Gerência de Tesouraria: financas@novaxavantina.mt.gov.br; 

r.5) Gerência de Contabilidade, Orçamento e APLIC: 
contabilidade@novaxavantina.mt.gov.br; r.6) Gerência de Tributação e Arrecadação: 
tributos@novaxavantina.mt.gov.br; r.7) Compras e licitações: (66) 3438-3362 ou 
compras@novaxavantina.mt.gov.br ou licitacao@novaxavantina.mt.gov.br; r.8) Procuradoria 
Geral: procuradorianx@outlook.com; r.9) Auditoria e Controladoria Geral: 
controladoriageral@novaxavantina.mt.gov.br; r.10) Divisão de Fiscalização: (66) 3438-3604 
ou fiscalizacao@novaxavantina.mt.gov.br; r.11) Centro de Atendimento Empresarial – CAE: 
(66) 3438-3604 ou caenxmt@gmail.com; r.12) Unidade Municipal de Cadastro – SEFAZ: (66) 
3438- 3604 ou exatorianx@gmail.com. r.13) Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
(66) 3438- 1232 ou semecnx@hotmail.com; r.14) Secretaria Municipal de Saúde: (66) 3438-
3392 ou smsnovaxavantina@gmail.com / vigilanciaemsaude@novaxavantina.mt.gov.br; r.15) 
Divisão de Vigilância Sanitária: (66) 3438-3392 ou smsnovaxavantina@gmail.com; r.16) 
Secretaria Municipal de Assistência Social: (66) 3438-2356 ou secprosocial@hotmail.com; 
r.17) Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Agricultura Familiar: (66) 3438-
3446 ou smtmaaf@novaxavantina.mt.gov.br; r.18) Secretaria Municipal de Infraestrutura: 
(66) 3438-2837 ou infra@novaxavantina.mt.gov.br ou 
obrasprefeituranovaxavantina@hotmail.com; r.19) Secretaria Municipal de Esportes: (66) 
3438-3510 ou sedelnx1@bol.com.br; r.20) Conselho Tutelar: (66) 3438-1664 ou 
tutelarnx@hotmail.com; 
r.21) Fundo Municipal de Previdência – PREVINX: (66) 3438- 2141 ou previnx.nx@gmail.com; 

s) Os espaços destinados à celebração de cultos religiosos devem respeitar as orientações 
para preservação do afastamento físico entre as pessoas, além de adotar minimamente as 
seguintes estratégias, o descumprimento enseja a aplicação de multa conforme previsão 
contida no § 2º do art. 3º deste Decreto: s.1) no espaço destinado ao público deve ser 
observada a ocupação máxima de 30% (trinta por cento), garantido o afastamento mínimo 
de 3 (três) metros entre as pessoas e/ou 50 m² por pessoa; s.2) preferencialmente devem 
ser disponibilizadas cadeiras e bancos de uso individualizado, em quantidade compatível 
com o número máximo de participantes autorizados para o local, conforme o estabelecido 
pela autoridade sanitária competente; s.3) bancos de uso coletivo devem ser reorganizados 
e demarcados de forma a garantir que as pessoas se acomodem nos locais indicados e 
mantenham o afastamento mínimo de 3 (três) metros umas das outras; s.4) locais onde os 
assentos são individualizados, porém estão fixos ao chão e posicionados lado a lado, devem 
prover meios para o bloqueio intercalado destes assentos, do tipo uma cadeira livre e duas 
bloqueadas, lado a lado. Recomenda-se utilizar fitas ou outros dispositivos para este 
bloqueio que não possam ser facilmente removidos; s.5) ainda considerando os locais onde 
os assentos são fixos ao chão e posicionados lado a lado, a disposição dos usuários entre as 
fileiras também deve ocorrer de forma intercalada, uma fileira sim e outra não, e respeitando 
o afastamento entre as pessoas. s.6) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada 
dos estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 
t) suspender até o dia 4 de Abril as aulas presenciais em creches, escolas e 
universidades; Art. 2º O funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito às 
seguintes condições: a) de segunda à sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no 



período compreendido entre às 05h00m e 20h00m (horário de Brasília); b) aos sábados e 
domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre às 
05h00m e 12h00m (horário de Brasília); e c) O funcionamento de serviço na 
modalidade delivery ficará autorizado somente até às 23h59m, 
inclusive aos domingos(horário de Brasília);. 

d) Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o território 
do Município de Nova Xavantina/MT a partir das 21h00m até às 05h00m (horário de 
Brasília); e) Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades 
take-away (pronta entrega) e drive-thru somente até às 20h 45m, destaca-se que às 21h os 
mesmos já deverão estar trabalhando internamente e sem o atendimento presencial de 
qualquer cliente, permitido o serviço de delivery até as 23h59m na forma deste decreto, a 
partir das 20h é proibido a utilização de mesas, cadeiras e similares, bem como, a presença 
de filas nos estabelecimentos supracitados; f) Excepcionalmente, os supermercados, 
mercados e congêneres que tenham como atividade principal venda de produtos 
alimentícios, de limpeza e produtos perecíveis poderão funcionar aos sábados até as 
20h00m, na modalidade presencial, ficando expressamente vedado o consumo de bebidas 
alcoólicas e consumo de alimentos no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas 
sanitárias definidos neste Decreto. 
§ 1º As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de transporte coletivo, 
transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, restaurantes 
e lanchonete localizados na rodoviária, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias em sentido amplo, as atividades de colheita e armazenamento de 
alimentos e grãos, serviços de manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta 
de lixo, não ficam sujeitas às restrições de horário do presente artigo. 

§2º O consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos comerciais, incluindo os 
restaurantes, bares, logradouros públicos em qualquer horário do dia fica terminantemente 
proibido, sendo permitido a comercialização, somente na modalidade “retirada” e/ou 
delivery. 
Art. 3º Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas “b”, “c” e “d” do art. 1º deste 
Decreto são consideradas infrações leves nos termos do art. 139, § único, inciso I do Código 
Sanitário Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais 
cabíveis, inclusive multas e interdição imediata temporária pelo período de 05 ( cinco) dias, 
pelas autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 

§ 3º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas, “g”, “h”, “i”, “j”, “m” ,“p”, “s” e 
“t” do art. 1º e do art. 2º e suas alíneas são consideradas infrações graves nos termos do art. 
139, § único, inciso II do Código Sanitário Municipal, ensejando a aplicação das sanções 
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive multas e interdição temporária interdição 
imediata temporária pelo período de 8 (oito) dias, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais. 

§ 4º O descumprimento das determinações contidas nas alíneas “k” e “l” deste Decreto são 
consideradas infrações gravíssimas nos termos do art. 139, § único, inciso III do Código 
Sanitário Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais 
cabíveis, inclusive multas e interdição temporária imediata de 10 (dez) dias, pelas autoridades 
policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 



§ 5º O não atendimento desse Decreto, acarretará o pagamento de MULTA condizente à 
gravidade da situação conforme acima exposto, suspensão das atividades por até 30 (trinta) 
dias e cassação do Alvará de Funcionamento e Sanitário, no caso de insistência; 

§ 6º A multa aplicável à pessoas privadas e estabelecimentos comerciais será conforme a 
Lei Estadual nº 11.316, de 02 de Março de 2021, será de respectivamente, R$ 500,00 
(quinhetos reais) à pessoa física que não obedecer as determinações deste Decreto e R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para as pessoas jurídicas; 
Art. 4º As diretrizes consignadas neste Decreto serão atualizadas periodicamente, sendo que 
a primeira revisãopoderá ser feita até o dia 4 de Abril do corrente ano (2021), com a 
participação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e das entidades representativas da 
sociedade civil e dos setores 

econômicos. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 26 de Março de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.064, DE 22 DE MARÇO DE 2021 

DECRETO N.º 4.064, DE 22 DE MARÇO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.050/2021 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; e 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 842 de 04 de Março de 2021 que amplia os 
horários de funcionamento dos comércios varejistas, supermercados e similares, bem como 
amplia o horário de funcionamento dos restarurantes, padarias e similares; 

Considerando que no dia 16 de março de 2021, o Governador Mauro Mendes prorrogou as 
medidas do Decreto nº 836 , de 01 de março de 2021 e suas posteriores alterações; Decreta: 

Art. 1º A alínea “n” do art. 1º do Decreto n° 4050, de 01 de março de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte alteração: 

“............................................................................................................................ ........................ 

n) fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos estaduais, as praias, cachoeiras, 
praças localizadas na zona urbana/rural e os pontos turísticos públicos e privados até o dia 
04 de Abril de 2021; 

.................................................................................................................................................................” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 22 de março de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 



Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.060, DE 12 DE MARÇO DE 2021 

DECRETO N.º 4.060, DE 12 DE MARÇO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.050/2021 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid- 

19) e dá outras providências; e 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõesobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; e, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 850 de 10 de Março de 2021 que amplia os 
horários de funcionamento de restaurantes e congêneres; Decreta: 

Art. 1º Acrescenta ao art. 2º do Decreto n° 4050, de 01 de março de 2021 a seguinte alínea 
“e”: 

“............................................................................................................................ .............. 

e) Fica autorizado o funcionamento somente de restaurantes e congêneres nas modalidades 
take-away (pronta-entrega) e drive-thru até às 20h45m.” 

...........................................................................................................................................” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 12 de março de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.058, DE 6 DE MARÇO DE 2021 

DECRETO N.º 4.058, DE 6 DE MARÇO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.050/2021 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; e 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; e 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 842 de 04 de Março de 2021 que amplia os 
horários de funcionamento dos comércios varejistas, supermercados e similares, bem como 
amplia o horário de funcionamento dos restarurantes, padarias e similares. Decreta: 



Art. 1º Ficam acrescentados os §§ 1º e 2º ao art. 2º do Decreto n° 4050, de 01 de março de 
2021, com a seguinte redação: 

“.................................................................................................................................................... 

§1º Excepcionalmente, somente as atividades ligadas ao comércio de gêneros 
alimentícios (comércio varejistas de alimentos, atacados, armazéns, mercadinhos e 
supermercados) poderão funcionar aos sábados até as 19h00m,obedecidos os protocolos de 
saúde e normas sanitárias definidos no art. 1º deste Decreto. 

§2º Excepcionalmente, somente os restaurantes e padarias poderão funcionar aos sábados e 
domingos até as 14h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos 
no art. 1º deste Decreto. 

....................................................................................................................................................” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 06 de Março de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.072, DE 01 DE ABRIL DE 2.021. 

DECRETO N.º 4.072, DE 01 DE ABRIL DE 2.021. 

Revoga o Decreto nº 4.068/2021 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de nº 1002006-46.2020.8.11.0012 movida contra o 
Município de Nova Xavantina e outros em que há posicionamento no sentido de máxima 
cautela quanto a segurança dos munícipes, em especial no que tange a eventos com 
conotação comercial e comemorativos, sendo oportuno transcrever parte da decisão que 
deferiu a tutela antecipada na citada ação – “Assim, sem maiores ilações, nos termos do art. 
300 do CPC, Concedo Parcialmente a tutelada requerida, para determinar que os requeridos 
se abstenham de realizar o Evento (...)”, grifos nosso; CONSIDERANDO o Decreto nº 874, de 
25 de março DE 2021 que atualiza a classificação de risco epidemiológico e fixa regras e 
diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação 
da COVID-19 e dá outras providências. 

CONSIDERANDOa decisão judicial proferida nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1003497-90.2021.8.11.0000 que entendeu serem impositivas as 
determinações contidas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO que o descumprimento de tal determinação judicial poderá acarretar a 
responsabilização do gestor municipal, tais como o afastamento do cargo e imputação da 
prática de ilícito penal; 



CONSIDERANDO a ADIN de nº 1003497-90.2021.8.11.00000 – limnar -TJMT que em 
sucinto resumo determina a total observância ao Decreto Estadual nº 874, de 25 de março 
de 2021, no prazo de 24 (vinte quatro horas), sendo que a cientificação do Prefeito através 
do respectivo oficial de justiça se deu no dia 31/04/2021 às 09h e 22min; 

CONSIDERANDOque atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação ALTO, conforme o Boletim Informativo n° 388 com o panorama da situação 
epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso; 

CONSIDERANDOo firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, 
de 25 de março de 2021, em especial as contidas no art. 5º, incisos I, II e II do mesmo, no 
âmbito do Município de Nova Xavantina, com a aplicação das seguintes medidas sanitárias 
visando o combate ao COVID-19: 

I -isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos; II - quarentena 
domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID-19, e 
daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição 
médica; III - quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco 
definidos pelas autoridades sanitárias; IV - proibição de qualquer atividade de lazer ou 
evento que cause aglomeração; V - proibição de atendimento presencial em órgãos públicos 
e concessionárias de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento 
ao público não presenciais; VI - barreiras sanitárias e blitz sanitárias, para fins de triagem de 
pessoas, ficando autorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de acessar e 
exercer atividades essenciais; 
VII - suspensão de aulas presenciais em creches, escolas e universidades, permitido tão 
somente o acesso dos profissionais às unidades escolares para viabilizar a gravação das aulas. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso VII do presente artigo fica garantido o fornecimento de 
merenda escolar aos alunos da rede publica municipal assistidos pelo Programa Bolsa Família. 

§2ºOs procedimentos para implementação da medida disposta no inciso VI serão objeto de 
deliberação do Comitê Municipal de Enfrentamento do COVID-19. 

Art. 2º Fica instituída a quarentena coletiva obrigatória no âmbito do Município de Nova 
Xavantina. 

§ 1º Para fins do disposto no caput do presente artigo, considera-se quarentena coletiva 
obrigatória o confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição de 
locomoção destas, ficando permitida a circulação apenas para o exercício e/ou acesso às 
atividades descritas e realcionadas direta ou indiretamente a lista contida no Anexo I deste, 
vedado circulação para atividades que ocasionem aglomeração mesmo que no âmbito familiar. 

§ 2º Para fins do disposto na alínea “e” do inciso IV do art. 5º do Decreto Estadual nº 874, de 
25 de março de 2021, consideram-se essenciais as atividades descritas no art. 3º do Decreto 
Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, cuja relação consta no anexo I do presente 
decreto. 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIDADES ECONOMICAS AUTORIZADAS 
A FUNCIONAR 



Art.3ºAs atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista que exerçam 
atividades relacionadas ao anexo I deste Decreto observará o horário de funcionamento de 
segunda à sexta, das 08h: 00m às 20h:00m, e aos sábados das 07:00h às 12h00min, vedado 
o funcionamento aos domingos e feriados. 

§ 1º O disposto no caput do presente artigo não se aplica as seguintes atividades econômicas: 

I – farmácias e drogarias; II – Postos de combustível; 
§ 2º Os supermercados, mercadinhos e similares que possuam como atividade principal a 
venda de alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de limpeza e higiene 
(cumulativamente) observarão o horário de funcionamento de segunda a sábado das 6h às 
20h, e aos domingos das 06h às 12h e as seguintes determinações; 

I) é obrigatória nos de médio e grande porte a disposição de 01 (um) funcionário, com a devida 
proteção, para que se faça o controle de fluxo, a higienização e a assepsia dos clientes na 
porta de entrada dos estabelecimentos mencionados, bem como, controle o distanciamento 
das filas quando se formarem; 

II) fica limitado o acesso de clientes aos supermercados na seguinte proporção: g.2.1) até 05 
(cinco) pessoas aos estabelecimentos de pequeno porte; 

III) até 10 (dez) pessoas para estabelecimentos de médio porte; g.2.3) até 20 (vinte) pessoas 
para estabelecimentos de grande porte; 

IV) ou 1 (um) cliente a cada 50 m²; 

V) Cada estabelecimento deverá disponibilizar na entrada do estabelecimento ou em locais 
estratégicos de fácil acesso, pia com sabonete líquido ou álcool 70%, líquido ou em gel, para 
a higienização de quem entra ou sai do local; 

VI) Cada estabelecimento deverá higienizar com frequência: corrimões, maçanetas, carrinhos, 
cestas, mesas, bancadas e demais superfícies com álcool 70% ou solução de água sanitária; 

VII) Higienizar banheiros e pisos a cada 3 (três) horas com água sanitária (piso, parede e louças 
etc); 

VIII) marcar no solo a distância mínima, 2 (dois) metros, a ser observada entre pessoas no 
interior do estabelecimento; 

IX) ficar recomendado que se evite a formação de filas na porta dos estabelecimentos que 
originem aglomerações externas, podendo as empresas serem responsabilizadas na devida 
proporcionalidade; 

X) caberá aos estabelecimentos comerciais listados neste inciso, o controle das filas, podendo 
ser distribuídas senhas, agendamentos ou outras medidas que acharem necessárias a fim de 
se evitar aglomerações; 

XI) fica proibida a entrada de menores de 12 anos; 

XII) fica determinada a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família para realização de 
compras, exceto quando a pessoa necessite de acompanhamento; 

XIII) Organizar o atendimento interno de forma a não formar filas e, quando inevitável, manter 
distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas (filas internas de caixa, açougue, padaria 
etc), ficando PROIBIDO a utilização de mesas, cadeiras e similares que aumente a 
permanência das pessoas nos estabelecimentos; 

XIV) adotar sistema de pagamento preferencialmente através de cartão magnético; 

XV) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, impedindo 
sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 



Art. 4º As atividades de prestação de serviços relacionadas ao ANEXO I deste Decreto, 
exercerão suas atividades observando o horário de funcionamento de segunda à sexta, das 
8h às 20h, e aos sábados das 6h as 12h, vedado o funcionamento aos domingos e feriados, 
quando possível trabalhar prioritariamente na modalidade remota. 

Art. 5º As distribuidoras de bebidas, funcionarão de segunda-feira à sexta feira das 8h às 20h, 
e aos sábados, 7h: 30 às 14h, somente na modalidade pronta entrega e vedado 
funcionamento aos domingos e feriados, bem como, fica proibido o consumo de qualquer 
tipo de alimento e/ou bebida no local. 

Art. 6º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte individuais, 
exercerão suas atividades observado o horário de atendimento de segunda à sexta- feira das 
5h às 20h, aos sábados das 5h às 12, vedado o funcionamento aos domingos e feriados; 

§ 1º A prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e esportes que demandem 
contato físico, das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais públicos 
e/ou em estabelecimentos privados ficam proibidas, fica autorizado o fechamento das praças 
públicas e espaços esportivos, bem como a desativação do acesso a rede de dados; 

§ 2º Para as academias e similares aplica-se a lotação máxima de 30% (trinta por cento) de 
sua capacidade e/ou 50 m² por pessoa, devendo o número exato de pessoas por 
estabelecimento ser definido pela autoridade sanitária e de saúde 
competente; I) disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e 
colaboradores em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas de 
coletivas, piscina, vestiários, kids room, etc); II) durante o horário de funcionamento da 
academia, fechar cada área de 1 a 2 vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza 
geral e desinfecção dos ambientes; e III) posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos 
das áreas de musculação e peso livre. IV) medir a temperatura corporal das pessoas na 
entrada dos estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior 
a 37,8º; V) fica proibida a entrada de menores de 12 anos; 
Art. 7º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, acougue, lanchonetes e similares, 
funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira à sexta feira 
das 05h às 20h e aos sábados e domingos das 05h às 14h, vedado o funcionamento aos 
feriados, fica durante a vigência deste decreto probido a utilização de mesas e cadeiras, 
limitando o exercício econômico á modalidade pronta entrega e delivery. 

Art. 8º As atividades industriais e de mineração em geral, funcionarão sem qualquer restrição 
de dias e horários. 

Art. 9º. Todas as atividades econômicas ou não no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT, cujo funcionamento esteja autorizado, deverão observar as medidas de 
biossegurança necessárias para o desenvolvimento das atividades, notadamente: 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na entrada 
do estabelecimento, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de 
temperatura corporal acima de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; 

II– demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância 
de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a 
distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra; 

III– disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, 
espalhados pelas dependências do estabelecimento para utilização pelos consumidores; 
IV– uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral, bem 
como pelos usuários do estabelecimento comercial; 

V – recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários sejam ajustados visando 
seguir horários diferenciados de entrada e saída; 



VI - em caso de utilização de máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou 
crédito, a superfície da mesma deverá ser higienizada após cada uso, de forma a se evitar a 
transmissão indireta; 

VII- o procedimento de higienização previsto no inciso anterior deverá também ser realizado 
em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes; - limpeza reiterada 
do sistema de ar condicionado, bem como manutenção de portas abertas visando a constante 
circulação e renovação do ar natural; 

VIII - em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância 
mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas; 
IX - higienização e desinfecção constante dos banheiros ofertados ao público, bem como a 
desativação de pias e mictórios com distância inferior a 1,5m (um metro e meio) utilizando- se 
de adesivos para tanto; 

X – vedação da utilização de lixeiras que necessitem de contato manual para abertura da 
tampa, bem como os secadores automáticos de mãos; 

XI- todos os estabelecimentos devem dar total publicidade às regras e recomendações de 
biossegurança, com enfoque principal à necessidade de manter distanciamento entre as 
pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e 
distribuídos nas áreas de operação das respectivas atividades; e 

XII- limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local; 

XIII - salão de beleza, barbearia, manicure e pedicure e estética em geral, os quais deverão 
realizar atendimento individual, com a utilização de EPI (máscara e luva), efetuando a 
higienização dos utensílios e do ambiente em geral a cada atendimento, ressaltando que não 
poderá haver pessoas aguardando no local para serem atendidas, sendo que os agendamentos 
deverão prever espaço de tempo entre um cliente e outro sem cruzamento de fluxo; e 

XIV - Fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos estaduais, as praias, 
cachoeiras, praças localizadas na zona urbana/rural e os pontos turísticos públicos e 
privados; 

Art.10. A feirarealizada no municpio de Nova Xavantina/MT poderá ser realizada desde que 
haja protocolo específico emitido pela autoridade competente, que observe no minímo as 
seguintes determinações; 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na entrada, 
mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de temperatura corporal acima 
de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; 

II - disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, espalhados 
pelo espaço de modo uniforme, para utilização pelos consumidores; 

III – uso obrigatório de máscaras para as pessoas que atendam ao público em geral, e proibição 
do consumo de qualquer tipo de alimento e bebida no local; 

IV - limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local; e 

V – Presença de no minímo 02 (dois) fiscais sanitários e/ou agentes delegados que realizem a 
fiscalização. 

Art. 11. A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles 
que possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de 
segunda-feira à sexta feira das 8h às 20h e aos sábados e domingos das 10h às 14h, vedado 
o funcionamento aos feriados e a utilização de mesas e cadeiras, bem como o consumo no 
local. 



Art. 12. As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, de 
transporte coletivo intermunicipal/interestadual, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias, mineração, 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 
capítulo. 

§1º As lanchoentes e restaurantes localizados no interior da rodoviária poderão funcionar 
sómente na modalidade pronta entrega e delivery, sem utilização de cadeiras e mesas. 

CAPÍTULO III 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL 

Art. 13. As atividades religiosas serão permitidas de forma presencial, de segunda à sexta das 
05h às 20h e aos sábados e domingos das 7h às 12h desde que observados os protocolos de 
convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, descritos no 
artigo 9º, com limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local. 

Art. 14. Fica determinada a proibição das seguintes atividades no âmbito do Município de 
Nova Xavantina: 

I – casas de shows e similares, espetáculos, boates, casas de encontros e 
congêneres; II - cinemas, museus, teatros; III - locação de quadras poliesportivas, campos de 
futebol e congêneres; IV - os clubes e espaço de lazer em geral, bem como as atividades de 
carteado, sinuca e demais modalidades de jogos em estabelecimento comerciais; 
e V – atividades coletivas nos parques públicos municipais e demais logradouros públicos, 
bem como nos equipamentos públicos comunitários em geral, tais como quadras 
poliesportivas, miniestádios, ginásios de esportes e congêneres. VI – Pescar esportiva e 
recreativa, bem como, a utilização das vias fluviais para fins diversos que naõ seja a pesca 
para subsistência. 
Art. 15. Fica estabelecida a suspensão dos agendamentos, e dos procedimentos cirúrgicos e 
ambulatoriais de caráter eletivo, nas unidades públicas de saúde do Município de Nova 
Xavantina. 

Parágrafo único.Para fins do disposto no caput do presente artigo, a suspensão não alcança 
procedimentos eletivos considerados essenciais, cuja interrupção ou adiamento possa 
acarretar prejuízo relevante à saúde e/ou aumento da morbimortalidade do paciente. 

CAPÍTULO IV 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL EM GERAL 

Art. 16. Ficam suspensos os atendimentos presenciais aos cidadãos nos órgãos públicos 
municipais, o atendimento presencial ao público na sede da Prefeitura Municipal e em todas 
as Secretarias Municipais, excetuando-se os servidores lotados na Secretaria Municipal de 
Saúde, Assistência Social e as sessões de licitações e os escalonamentos emergenciais de 
trabalhos de acordo com a demanda de cada secretaria, os quais deverão laborar de acordo 
com o plano de ação estabelecido pela respectiva secretaria, que deverão ser remetidos via 
e-mail rh@novaxavantina.mt.gov.br à Gerência de Gestão de Pessoas desta municipalidade 
para conhecimento e providências cabíveis. 

Parágrafo único.Os órgãos públicos municipais deverão disponibilizar meios eletrônicos e/ou 
telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados 
– ANEXO II. 



Art. 17. Recomenda-se o atendimento das disposições contidas no presente capítulo ao 
serviço público Federal e Estadual executados no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT. 

Art. 18. As obras públicas em andamento não sofrerão qualquer paralização, desde que 
realizadas a céu aberto e limitadas a 50 (cinquenta) trabalhadores. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

DA FISCALIZAÇÃO. 

Art. 19. O consumo de bebida alcoólica e de alimentos no interior e nas proximidades dos 
estabelecimentos comerciais ficam proibidos, bem como, a VENDA de bebida alcoólica das 
20h de sexta a 5h da segunda inclsuive em mercado, o descumprimento deste artigo enseja 
a aplicação de interdição temporária imediata de 08 (oito) dias sem prejuízo das outras 
medidas cabíveis. 

Art. 20. O funcionamento das atividades na modalidade delivery para todas as atividades 
comerciais ficam autorizados até as 23h59m, inclusive aos sábados e domingos. 

Art. 21. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do 
Município de Nova Xavantina, no período compreendido entre as 21h às 5h, de segunda- feira 
à domingo, o transporte hídrico fica restrito tão somente para a pesca de subsistência, 
vedado para fis recreativos e/ou turístico, estando os infratores sujeitos a multa e apreensão 
do veículo. 

§ 1º Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo: 

I – estabelecimentos hospitalares; II – clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas 
médicas em regime de emergência; III – farmácias e drogarias; IV – funerárias e serviços 
relacionados; V - serviço de segurança pública e privada; VI – serviços de taxi e aplicativo de 
transporte individual remunerado de passageiros; VII– profissionais da área fim da Saúde 
desde que em efetivo serviço; 
VIII– servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, 
Meio Ambiente e Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia 
Militar, Policia Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes, quando em 
pleno exercício da função; 

IX - atividades inerentes a circulação de cargas de qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros necessários à população; 

X – comercialização de medicamentos e/ou gêneros alimentícios mediante sistema delivery, 
mediante a observância de todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde 
quanto à necessidade de higienização do produto; 

XI – hospedagens e congêneres; 

XII– fornecimento de combustíveis; XIII- serviços de coleta de lixo, bem como aqueles 
relacionados ao fornecimento de energia, água e telefonia; 
§ 2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante 
no caput do presente artigo: 

I - para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua prestação, comprovando-se a 
necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante; 
e II – quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida de viagens. § 3º Fica 
autorizada a apreensão e remoção de veículos terrestres e aquáticos, bem como, 
solicitação de apoio de autoridades policiais para fins de condução coercitiva do indivíduo, 
que não esteja exercendo a pesca para fins de subsistência. 



Art. 22. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas. 

Art. 23. Fica proibida a realização de qualquer tipo de evento que cause aglomeração, tais 
como: festas em ambiente público e privado, confraternização de qualquer natureza, eventos 
sociais comemorativos, “resenhas” em residências particulares, shows ao vivo e similares, sob 
pena de multa, sem prejuizo das demais penalidades. 

Art.24. Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas neste Decreto são 
consideradas infrações graves nos termos do art. 139, § único, inciso II do Código Sanitário 
Municipal, ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, 
inclusive multas e interdição temporária imediata pelo período minimo de 8 (oito) dias, pelas 
autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 

§ 3º O não atendimento desse Decreto, acarretará o pagamento de MULTA condizente à 
gravidade da situação conforme acima exposto, suspensão das atividades por até 30 (trinta) 
dias e cassação do Alvará de Funcionamento e Sanitário, no caso de insistência; 

§ 4º A multa aplicável à pessoas privadas e estabelecimentos comerciais será conforme a 
Lei Estadual nº 11.316, de 02 de Março de 2021, será de respectivamente, R$ 500,00 
(quinhetos reais) à pessoa física que não obedecer as determinações deste Decreto e R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para as pessoas jurídicas; 
Art. 25. A fiscalização das medidas previstas no presente decreto competirá aos servidores 
públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, Meio Ambiente e 
Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia Militar, Policia 
Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes. 

Parágrafo único.Quando da realização da fiscalização, deverá a autoridade policial ser 
informada imediatamente da inobservância das disposições contidas no presente decreto, 
para fins de proceder a certificação do estado de flagrância do tipo penal previsto no art. 268 
do Código Penal, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e administrativa. 

Art. 26. As medidas previstas no presente decreto vigorarão a partir das 23h e 59min do dia 
02 de Abril de 2021 podendo ser objeto de prorrogação ou alteração a partir do dia 
13/04/2021, considerando o monitoramento da evolução da COVID-19. 

Art. 27. Revogam-se disposições em contrário. 

Art. 28 Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 01 de Abril de 2021. 

Às 08h e 10min. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

ANEXO I 

ATIVIDADES ESSENCIAIS CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.282, DE 20DE 20 DE 
MARÇO DE 2020 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES; 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM ESTADO DE 



VULNERABILIDADE; ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA, INCLUÍDAS A 
VIGILÂNCIA, A GUARDA E A CUSTÓDIA DE PRESOS; ATIVIDADES DE DEFESA 
NACIONAL E DE DEFESA CIVIL; TRÂNSITO E TRANSPORTE INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS; TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET; SERVIÇO DE 
CALL CENTER; GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
INCLUÍDOS: A) O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO E A 
MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS E DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA; E B) AS RESPECTIVAS OBRAS DE 
ENGENHARIA; PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ENTREGA, 
REALIZADAS PRESENCIALMENTE OU POR MEIO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO, DE 
PRODUTOS DE SAÚDE, HIGIENE, LIMPEZA, ALIMENTOS, BEBIDAS E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO; (GENÉRICO E AMPLO) 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS; GUARDA, USO E CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS COM ELEMENTOS TÓXICOS, INFLAMÁVEIS, RADIOATIVOS OU DE 
ALTO RISCO, DEFINIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, EM 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA, METROLOGIA, 
CONTROLE AMBIENTAL E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS; VIGILÂNCIA E 
CERTIFICAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS; PREVENÇÃO, CONTROLE E 
ERRADICAÇÃO DE PRAGAS DOS VEGETAIS E DE DOENÇA DOS ANIMAIS; INSPEÇÃO 
DE ALIMENTOS, PRODUTOS E DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL; 
VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL; CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO, 
AQUÁTICO OU TERRESTRE; SERVIÇOS DE PAGAMENTO, DE CRÉDITO E DE SAQUE E 
APORTE PRESTADOS PELAS INSTITUIÇÕES SUPERVISIONADAS PELO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL; SERVIÇOS POSTAIS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, 
ENTREGA E LOGÍSTICA DE CARGAS EM GERAL; SERVIÇO RELACIONADOS À 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER) 
PARA SUPORTE DE OUTRAS ATIVIDADES PREVISTAS NESTE DECRETO; FISCALIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA FEDERAL; PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NUMERÁRIO À 
POPULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL E DO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO; FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL; PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, BIOCOMBUSTÍVEIS, GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO; MONITORAMENTO DE 
CONSTRUÇÕES E BARRAGENS QUE POSSAM ACARRETAR RISCO À SEGURANÇA; 
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS GEOLÓGICOS COM VISTAS À GARANTIA DA 
SEGURANÇA COLETIVA, NOTADAMENTE POR MEIO DE ALERTA DE RISCOS NATURAIS 
E DE CHEIAS E INUNDAÇÕES; MERCADO DE CAPITAIS E SEGUROS; CUIDADOS COM 
ANIMAIS EM CATIVEIRO; ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO EM RESPOSTA ÀS 
DEMANDAS QUE CONTINUEM EM ANDAMENTO E ÀS URGENTES; ATIVIDADES 
MÉDICO-PERICIAIS RELACIONADAS COM A SEGURIDADE SOCIAL, COMPREENDIDAS 
NO ART. 194 DA CONSTITUIÇÃO; ATIVIDADES MÉDICO-PERICIAIS RELACIONADAS 
COM A CARACTERIZAÇÃO DO IMPEDIMENTO FÍSICO, MENTAL, INTELECTUAL OU 
SENSORIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DE EQUIPES 
MULTIPROFISSIONAIS E INTERDISCIPLINARES, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE 
DIREITOS PREVISTOS EM LEI, EM ESPECIAL NA LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 
- ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA; OUTRAS PRESTAÇÕES MÉDICO-
PERICIAIS DA CARREIRA DE PERITO MÉDICO FEDERAL INDISPENSÁVEIS AO 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE; FISCALIZAÇÃO 
DO TRABALHO; ATIVIDADES DE PESQUISA, CIENTÍFICAS, LABORATORIAIS OU 
SIMILARES RELACIONADAS COM A PANDEMIA DE QUE TRATA ESTE DECRETO; 
ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICAS EXERCIDAS PELA ADVOCACIA PRIVADA E PÚBLICA; 



ATIVIDADES RELIGIOSAS DE QUALQUER NATUREZA, OBEDECIDAS AS 
DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; UNIDADES LOTÉRICAS; SERVIÇOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PARTES E PEÇAS NOVAS E USADAS 
E DE PNEUMÁTICOS NOVOS E REMOLDADOS; SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 
SONORA E DE SONS E IMAGENS; ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS, INCLUÍDAS AQUELAS REALIZADAS POR MEIO DE START-UPS, PARA OS 
FINS DE QUE TRATA O ART. 3º DA LEI Nº 13.979, DE 2020; ATIVIDADES DE COMÉRCIO 
DE BENS E SERVIÇOS, INCLUÍDAS AQUELAS DE ALIMENTAÇÃO, REPOUSO, LIMPEZA, 
HIGIENE, COMERCIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
AUTOMOTIVAS, DE CONVENIÊNCIA E CONGÊNERES, DESTINADAS A ASSEGURAR O 
TRANSPORTE E AS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DE TODOS OS TIPOS DE CARGA E DE 
PESSOAS EM RODOVIAS E ESTRADAS; ( PREVISÃO GENÉRICA E AMPLA) ATIVIDADES 
DE PROCESSAMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO- DESEMPREGO E DE OUTROS 
BENEFÍCIOS RELACIONADOS, POR MEIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL OU 
ELETRÔNICO, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOS 
ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA E PELA SAÚDE DO TRABALHO; 
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
MONITORAMENTO E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, 
INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, INCLUÍDOS ELEVADORES, 
ESCADAS ROLANTES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO; 
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE 
INSUMOS E PRODUTOS QUÍMICOS, PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS EM GERAL; 
ATIVIDADES CUJO PROCESSO PRODUTIVO NÃO POSSA SER INTERROMPIDO SOB 
PENA DE DANO IRREPARÁVEL DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS, TAIS 
COMO O PROCESSO SIDERÚRGICO E AS CADEIAS DE PRODUÇÃO DO ALUMÍNIO, DA 
CERÂMICA E DO VIDRO; ATIVIDADES DE LAVRA, BENEFICIAMENTO, PRODUÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO, ESCOAMENTO E SUPRIMENTO DE BENS MINERAIS; ATIVIDADES 
DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS, COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO OU ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, REFERENTES AOS PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS OU PRIVADOS DESTINADOS A MITIGAR AS CONSEQUÊNCIAS 
ECONÔMICAS DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE QUE TRATA A LEI Nº 13.979, 
DE 2020; PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL; INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS E PETROQUÍMICAS DE MATÉRIAS-PRIMAS OU PRODUTOS DE SAÚDE, 
HIGIENE, ALIMENTOS E BEBIDAS; ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OBEDECIDAS 
AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATIVIDADES INDUSTRIAIS, 
OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SALÕES DE BELEZA E 
BARBEARIAS, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE; ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES, OBEDECIDAS AS 
DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.17 

COVID-19: DECRETO N.º 4082, DE 17 DE ABRIL DE 2021 

DECRETO N.º 4082, DE 17 DE ABRIL DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.078/2021 que revogou o Decreto nº 4.072/2021 
e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta 
e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção 
de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 



CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 842 de 04 de Março de 2021 que amplia os 
horários de funcionamento dos comércios varejistas, supermercados e similares, bem como 
amplia o horário de funcionamento dos restarurantes, padarias e similares; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 874, de 25 de março de 2021 que atualiza a classificação de 
risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas 
restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 897, de 16 de abril de 2021 que flexibiliza os horários de 
funcionamento do comércio no âmbito do Estado de Mato Grosso. Decreta: 

Art. 1º O “caput” e o § 2º do art. 2º, o art. 3º “caput”, art. 4º, art. 5º, art. 6º, art. 10, art. 11, art. 
18 e art. 20 do Decreto Municipal de n° 4.078, de 13 de Abril de 2021, passam a vigorar com 
as seguintes alterações: 

“Art. 2º As atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista observarão o horário 
de funcionamento de segunda à sábado, das 05h:00m às 22h:00m, e aos domingos e feriados 
05:00h às 12h00min. 

.............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................  

§2º Os supermercados, açougue, mercadinhos e similares que possuam como atividade principal a 
venda de alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de limpeza e higiene 
(cumulativamente) observarão o horário de funcionamento de segunda a sábado das 5h às 22h, e 
aos domingos e feriados das 05 h às 12h e as seguintes determinações; 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Art. 3º As atividades de prestação de serviços em geral, exercerão suas atividades observando o 
horário de funcionamento de segunda à sábado, das 5h às 22h, e aos domingos e feriados das 05 
h às 12h, quando possível trabalhar prioritariamente na modalidade remota. 

............................................................................................................................................................ .................

................................................................................................................... 

Art. 4º As distribuidoras de bebidas, funcionarão de segunda-feira à sábado das 5h às 22h, e aos 
domingos e feriados, das05h às 12h, prioritariamente na modalidade pronta entrega-
rápida/roleta. 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Art. 5º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte individuais, exercerão 
suas atividades observado o horário de atendimento de segunda à sexta-feira das 5h às 22h, aos 
sábados das 5h às 12h, vedado o funcionamento aos domingos e feriados; 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Art. 6º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, lanchonetes e similares, funcionarão 
observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira à sábado das 05h às 22h e aos 
domingos e feriados das 05h às 15h, a utilização de mesas e cadeiras, fica limitada a 02 (duas) 
cadeiras por mesa que deverão estarem espassadas 2 (dois) metros de distância umas das outras, 
sendo obrigatória a marcação do solo, a exceção que se abre é para APENAS E TÃO SOMENTE O 
NÚCLEO FAMILIAR (PAI, MÃE E FILHOS - não incluindo tios, primos e outros) que poderão sentar 
em conjunto, não aplica esta exceção à rodas de amigos, colegas de trabalho e outros, que deverão 
respeitar frisa-se o número máximo de 02 (duas) cadeiras por mesa, OBRIGADO FICA O 
ESTABELECIMENTO A RECEBER O PAGAMENTO NA MESA ONDE SE ENCONTRA O CLIENTE, 
vedada a presença de filas e aglomeração na hora de acertar a conta, deve possuir e/ou utilizar dos 



colaboradores como fiscais do local e destas regras, o consumo de bebida alcoólica fica restito aos 
clientes na mesa SENDO TOTALMENTE PROIBIDO O CONSUMO DE PÉ. 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Art. 10. As atividades de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles que 
possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de segunda-
feira à sábado das 5h às 22h e aos domingos das 05h às 15h. 

...........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Art.12. As atividades religiosas serão permitidas de forma presencial, de segunda à sábado das 
05h às 22h e aos domingos das 7h às 12h desde que observados os protocolos de convivência e 
de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, descritos no artigo 9º, com limitação 
de 30% (trinta por cento) da capacidade do local e com as portas abertas. 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Art. 18. O consumo de bebida alcoólica no interior e nas proximidades dos estabelecimentos 
comerciais citados no art.6º e pontos turísticos privados somente poderá ocorrer obedecendo as 
determinações expressas no citado artigo, O DESCUMPRIMENTO DESTE ARTIGO ENSEJA A 
APLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA IMEDIATA DE 10 (DEZ) DIAS SEM PREJUÍZO DAS 
OUTRAS MEDIDAS CABÍVEIS. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Art. 20. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do 
Município de Nova Xavantina, no período compreendido entre as 23h às 5h, de segunda-feira à 
domingo, recomenda-se à todos os estabelecimentos que antes das 21h e 45 min já encerrem o 
atendimento presencial evitando assim penalidades por descumprimento de horário, conforme 
consta no art.6º deste Decreto. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 17 de Abril de 2021. 

Às 08h e 05min. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.131 , DE 21 DE MAIO DE 2021 

DECRETO N.º 4.131 , DE 21 DE MAIO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.088/2021 que revogou o Decreto nº 4.078/2021 
e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta 
e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção 
de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 



CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 842 de 04 de Março de 2021 que amplia os 
horários de funcionamento dos comércios varejistas, supermercados e similares, bem como 
amplia o horário de funcionamento dos restarurantes, padarias e similares; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 874, de 25 de março de 2021 que atualiza a classificação de 
risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas 
restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 897, de 16 de abril de 2021 que flexibiliza os horários de 
funcionamento do comércio no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

CONSIDERANDOque atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação ALTO, conforme o Boletim Informativo do dia 28 de Abril de 2021 da 
SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova 
Xavantina/MT;Decreta: 

Art. 1º O art. 13º do Decreto Municipal de n° 4.088, de 28 de Abril de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte alteração: 

Art. 13. Fica determinado a proibição de jogos de azar em estabelecimentos comerciais 
como carteado e demais modalidades de jogos, bem como a presença de pessoas de pé ( 
“rodas de conversa”, “bate papo” e similar, em especial em bares e congenêres). 

§1º A Pesca profissional, esportiva e recreativa, bem como, a utilização das vias fluviais para 
este fim, fica permitida somente para barcos com até 4 (quatro) pessoas, frisa-se que a 
utilização de máscaras é obrigatória, proibida a ingestão de bebidas alcooólicas e 
aglomeração, de qualquer natureza. 

§2º O jogo de sinuca fica permitido, respeitando o limite de 2 (duas) pessoas por mesa, que 
deverão estar a 2 (dois) metros de distância uma da outra, sem o consumo simultâneo de 
àlcool. É obrigatório o uso de máscara. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 21 de maio de 2021. 

João Machado Neto – João Bang Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.132, DE 26 DE MAIO 2.021. 

DECRETO N.º 4.132, DE 26 DE MAIO 2.021. 

Revoga o Decreto nº 4.088/2021 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalho o qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 



CONSIDERANDOque atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação MODERADO, conforme o Boletim Informativo do dia 25 de maio de 2021 
da SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova 
Xavantina/MT; e 

CONSIDERANDOo firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, 
de 25 de março de 2021 e suas posteriores alterações, em especial as contidas no art. 5º, 
incisos I, II, III e IV do mesmo, no âmbito do Município de Nova Xavantina, com a aplicação 
das seguintes medidas sanitárias visando o combate ao COVID-19: 

I -isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos; II - quarentena 
domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID-19, e 
daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica; 
III – retorno das aulas presenciais em creches públicas, escolas e universidades públicas, no 
âmbito da rede municipal de ensino este estará sujeito a observância do plano de contigência 
que estebelece e define as normas, diretrizes e ações de prevenção no ambiente escolar no 
ano letivo de 2021. 

§ 1º Os comércios que estiverem autorizados a funcionar deverão obedecer todas as 
determinações contidas neste Decreto sob pena de interdição temporária imediata de 10 
(dez) dias, conforme determinação do Código Sanitário Municipal. 

§2º Para fins dos horários contidos neste Decreto será considerado o horário oficial de Mato 
Grosso, qual seja, a da capital do Estado; Cuiabá. 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIDADES ECONOMICAS AUTORIZADAS 
A FUNCIONAR 

Art.2ºAs atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, agropecuárias e 
correlatos observarão o horário de funcionamento de segunda à domingo, 
independentemente do dia ser feriado ou não, das 05h: 00 m às 23h:00m.  

§ 1º O disposto no caput do presente artigo não se aplica as seguintes atividades econômicas: 

I – farmácias e drogarias; II – Postos de combustível; 
§ 2º Os supermercados, açougue, mercadinhos e similares que possuam como atividade 
principal a venda de alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de limpeza e higiene 
(cumulativamente) observarão o horário de funcionamento de segunda a sábado das 5h às 
23h, e aos domingos das 05 h às 23h e as seguintes determinações; 

I) é obrigatória nos de médio e grande porte a disposição de 01 (um) funcionário, com a 
devida proteção, para que se faça o controle de fluxo, a higienização e a assepsia dos clientes 
na porta de entrada dos estabelecimentos mencionados, bem como, controle o 
distanciamento das filas quando se formarem; 

II) fica limitado o acesso de clientes aos supermercados na seguinte proporção: 

III) até 05 (cinco) pessoas aos estabelecimentos de pequeno porte; 

IV) até 10 (dez) pessoas para estabelecimentos de médio porte; 

V) até 20 (vinte) pessoas para estabelecimentos de grande porte; 



VI) ou 1 (um) cliente a cada 50 m²; 

VII) Cada estabelecimento deverá disponibilizar na entrada do estabelecimento ou em locais 
estratégicos de fácil acesso, pia com sabonete líquido ou álcool 70%, líquido ou em gel, para 
a higienização de quem entra ou sai do local; 

VIII) Cada estabelecimento deverá higienizar com frequência: corrimões, maçanetas, 
carrinhos, cestas, mesas, bancadas e demais superfícies com álcool 70% ou solução de água 
sanitária; 

IX) Higienizar banheiros e pisos a cada 3 (três) horas com água sanitária (piso, parede e louças 
etc); 

X) marcar no solo a distância mínima, 2 (dois) metros, a ser observada entre pessoas no interior 
do estabelecimento; 

XI) ficar recomendado que se evite a formação de filas na porta dos estabelecimentos que 
originem aglomerações externas, podendo as empresas serem responsabilizadas na devida 
proporcionalidade; 

XII) caberá aos estabelecimentos comerciais listados neste inciso, o controle das filas, 
podendo ser distribuídas senhas, agendamentos ou outras medidas que acharem necessárias 
a fim de se evitar aglomerações; 

XIII) fica proibida a entrada de menores de 12 anos; 

XIV) fica determinada a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família para realização de 
compras, exceto quando a pessoa necessite de acompanhamento; 

XV) Organizar o atendimento interno de forma a não formar filas e, quando inevitável, 
manter distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas (filas internas de caixa, açougue, 
padaria etc) mantendo um fiscal na fila; 

XVI) adotar sistema de pagamento preferencialmente através de cartão magnético; 

XVII) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, impedindo 
sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 

Art. 3º As atividades de prestação de serviços em geral, exercerão suas atividades observando 
o horário de funcionamento de segunda à domingo, das 5h às 23h. 

Art. 4º As distribuidoras de bebidas, funcionarão de segunda-feira à domingo das 5h às 
23h, após os horários aqui especificados poderá funcionar na modalidade delivery e/ou 
roleta, mas com portas fechadas. 

Art. 5º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte individuais, 
exercerão suas atividades observado o horário de atendimento de segunda à sábado das 5h 
às 23h, aos domingos das 5h as 12h. 

§ 1º A prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e esportes que demandem 
contato físico, das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais públicos 
e/ou em estabelecimentos ficam condicionados a autorização da autoridade sanitária 
competente que emitirá protocolo, sendo vedado expressamente em qualquer caso a 
presença de “próximo”, o consumo de bebida alcoólica e público, o uso das praças fica 
autorizada sendo obrigatória a utilização de mácaras vedada consumo de alimentos e bebidas; 

§ 2º Para as academias e similares aplica-se a lotação máxima de 40% (quarenta por cento) 
de sua capacidade e/ou 50 m² por pessoa, devendo o número exato de pessoas por 
estabelecimento ser definido pela autoridade sanitária e de saúde 
competente; I) disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e 
colaboradores em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas de 
coletivas, piscina, vestiários, kids room, etc); II) durante o horário de funcionamento da 



academia, fechar cada área de 1 a 2 vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza 
geral e desinfecção dos ambientes; e III) posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos 
das áreas de musculação e peso livre. IV) medir a temperatura corporal das pessoas na 
entrada dos estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior 
a 37,8º; 
Art. 6º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, lanchonetes e similares, 
funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira à sábado das 
05h às 23h e aos domingos e feriados das 05h às 23h, a utilização de mesas e cadeiras, fica 
limitada a 03 (três) cadeiras por mesa que deverão estarem espassadas 2 (dois) metros de 
distância umas das outras, sendo obrigatória a marcação do solo, OBRIGADO FICA O 
ESTABELECIMENTO A RECEBER O PAGAMENTO NA MESA ONDE SE ENCONTRA O 
CLIENTE, vedada a presença de filas e aglomeração na hora de acertar a conta, deve possuir 
e/ou utilizar dos colaboradores como fiscais do local e destas regras, O CONSUMO DE 
BEBIDA ALCOÓLICA FICA RESTITO AOS CLIENTES NA MESA SENDO TOTALMENTE 
PROIBIDO O CONSUMO DE PÉ OU A PERMANÊNCIA DE CLIENTES EM PÉ, os 
estabelecimentos que possuírem intenção de realizar “show ao vivo” deverão solicitar 
autorização da autoridade sanitária competente, sendo obrigatório cumprir como requisitos 
minímos as medidas neste artigo previstas. 

Art. 7º As atividades industriais e de mineração em geral, funcionarão sem qualquer restrição 
de dias e horários. 

Art. 8º. Todas as atividades econômicas ou não no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT, cujo funcionamento esteja autorizado, deverão observar as medidas de 
biossegurança necessárias para o desenvolvimento das atividades, notadamente: 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na entrada 
do estabelecimento, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de 
temperatura corporal acima de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; 

II– demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância 
de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a 
distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra; 

III– disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, 
espalhados pelas dependências do estabelecimento para utilização pelos consumidores; 
IV– uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral, bem 
como pelos usuários do estabelecimento comercial; 

V – recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários sejam ajustados visando 
seguir horários diferenciados de entrada e saída; 

VI - em caso de utilização de máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou 
crédito, a superfície da mesma deverá ser higienizada após cada uso, de forma a se evitar a 
transmissão indireta; 

VII- o procedimento de higienização previsto no inciso anterior deverá também ser realizado 
em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes; - limpeza reiterada 
do sistema de ar condicionado, bem como manutenção de portas abertas visando a constante 
circulação e renovação do ar natural; 

VIII - em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância 
mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas; 
IX - higienização e desinfecção constante dos banheiros ofertados ao público, bem como a 
desativação de pias e mictórios com distância inferior a 1,5m (um metro e meio) utilizando- se 
de adesivos para tanto; 



X – vedação da utilização de lixeiras que necessitem de contato manual para abertura da 
tampa, bem como os secadores automáticos de mãos; 

XI- todos os estabelecimentos devem dar total publicidade às regras e recomendações de 
biossegurança, com enfoque principal à necessidade de manter distanciamento entre as 
pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e 
distribuídos nas áreas de operação das respectivas atividades; e 

XII- limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local; 

XIII - salão de beleza, barbearia, manicure e pedicure e estética em geral, os quais deverão 
realizar atendimento individual, com a utilização de EPI (máscara e luva), evitando a presença 
de filas, efetuando a higienização dos utensílios e do ambiente em geral a cada atendimento, 
respeitada a capacidade de máxima de de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima 
do local. 

XIV - Fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos estaduais, as praias públicas, 
praças públicas, pontos turísticos públicos localizados na zona urbana/rural, excetuando-se 
os pontos turísticos privados com as cachoeiras que poderão receber um limite máximo de 
50 (cinquenta) pessoas e praias “privadas”/ concessionários de no máximo de 60 (sessenta) 
visitantes por período (matutino e vespertino), não podendo ultrapassar esse número, sendo 
necessário o registro dos visitantes no local, com as seguintes informações: data, nome, 
contato, origem e período para apresentação no momento de fiscalização, além de observar 
o Protocolo contido no Anexo II deste Decreto; 

Art.9. As feiras e leilões ligados a agropecuária e agricultura familiar realizada no município 
de Nova Xavantina/MT poderá ocorrer desde que haja protocolo específico emitido pela 
autoridade competente, que observe no minímo as seguintes determinações; 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na entrada, 
mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de temperatura corporal acima 
de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; 

II - disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, espalhados 
pelo espaço de modo uniforme, para utilização pelos consumidores; 

III – uso obrigatório de máscaras para as pessoas que atendam ao público em geral, e proibição 
do consumo de qualquer tipo de alimento e bebida no local; 

IV - limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local; 

V – Presença de no minímo 02 (dois) fiscais sanitários e/ou agentes delegados que realizem a 
fiscalização. 

Art. 10. A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles 
que possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de 
segunda-feira à sábado das 6h às 23h e aos domingos das 05h às 23h. 

Art. 11. As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, de 
transporte coletivo intermunicipal/interestadual, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias, mineração, 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 
capítulo. 



§1º As lanchonetes e restaurantes localizados no interior da rodoviária poderão funcionar 
sem restrição de horário, com a presença de 03 (três) cadeiras por mesa e distanciadas 2 (dois) 
metros uma da outra, sem limitação de horário. 

CAPÍTULO III 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL 

Art. 12. As atividades religiosas serão permitidas de forma presencial, de segunda à sábado 
das 05h às 23h e aos domingos das 7h às 23h desde que observados os protocolos de 
convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, descritos no 
artigo 9º, com limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local e com as portas 
abertas. 

Art. 13. Fica permitido a pratica de jogos de carteado e demais modalidades de jogos, em 
estabelecimentos comerciais como carteado e demais modalidades de jogos, sem a presença 
de pessoas de pé ( “rodas de conversa”, “bate papo” e similar, em especial em bares e 
congenêres), limitado a 3 (três) pessoas por mesa. 

§1º A Pesca profissional, esportiva e recreativa, bem como, a utilização das vias fluviais para 
este fim, fica permitida somente para barcos com até 4 (quatro) pessoas, frisa-se que a 
utilização de máscaras é obrigatória. 

§2º O jogo de sinuca fica permitido, respeitando o limite de 2 (duas) pessoas por mesa, que 
deverão estar a 2 (dois) metros de distância uma da outra, sem o consumo simultâneo de 
àlcool. É obrigatório o uso de máscara. 

CAPÍTULO IV 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL EM GERAL 

Art. 14. Os atendimentos presenciais aos cidadãos nos órgãos públicos municipais retornam 
com os cuidados e medidas de prevenção cábiveis, no que tange a utilização de máscara, 
distanciamento minímo de 02 (dois) metros e outras cabíveis. 

Parágrafo único.Os órgãos públicos municipais deverão disponibilizar meios eletrônicos e/ou 
telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos 
ofertados preferencialmente por meio eletrônico – ANEXO I. 

Art. 15. Recomenda-se o atendimento das disposições contidas no presente capítulo ao 
serviço público Federal e Estadual executados no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

DA FISCALIZAÇÃO. 

Art. 16. O consumo de bebida alcoólica no interior e nas proximidades dos estabelecimentos 
comerciais fora dos casos permitidosdecretofica proibido, tal consumo só poderá ocorrer 
obedecendo as determinações expressas contidas neste decreto, O DESCUMPRIMENTO 
DESTE ARTIGO ENSEJA A APLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA IMEDIATA DE 10 
(DEZ) DIAS SEM PREJUÍZO DAS OUTRAS MEDIDAS CABÍVEIS. 

Art. 17. O funcionamento das atividades na modalidade delivery para todas as atividades 
comerciais ficam autorizados até as 23h59m, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

Art. 18. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do 
Município de Nova Xavantina, no período compreendido entre as 23h e 59m às 5h, de 
segunda-feira à domingo. 



§ 1º Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo: 

I – estabelecimentos hospitalares; II – clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas 
médicas em regime de emergência; III – farmácias e drogarias; IV – funerárias e serviços 
relacionados; V - serviço de segurança pública e privada; VI – serviços de taxi e aplicativo de 
transporte individual remunerado de passageiros; VII– profissionais da área fim da Saúde 
desde que em efetivo serviço; 
VIII– servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, 
Meio Ambiente e Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia 
Militar, Policia Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes, quando em 
pleno exercício da função; 

IX - atividades inerentes a circulação de cargas de qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros necessários à população; 

X – comercialização de medicamentos e/ou gêneros alimentícios mediante sistema delivery, 
mediante a observância de todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde 
quanto à necessidade de higienização do produto; 

XI – hospedagens e congêneres; 

XII– fornecimento de combustíveis; XIII- serviços de coleta de lixo, bem como aqueles 
relacionados ao fornecimento de energia, água e telefonia; 
§ 2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante 
no caput do presente artigo: 

I - para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua prestação, comprovando-se a 
necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante; 
e II – quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida de viagens. § 3º Fica 
autorizada a apreensão e remoção de veículos terrestres e aquáticos, bem como, 
solicitação de apoio de autoridades policiais para fins de condução coercitiva do indivíduo, 
que esteja descumprindo as determinações deste Decreto. 
Art. 19. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas. 

Art. 20. Fica proibida a realização de qualquer tipo de evento relacionados à lazer que cause 
aglomeração, tais como: festas em ambiente público e privado, confraternização de qualquer 
natureza, eventos sociais comemorativos, “resenhas” em residências particulares, shows ao 
vivo e similares, sob pena de multa, sem prejuizo das demais penalidades. 

Parágrafo único.A realização de jantares só será permitida, se o interessado solicitar a 
autoridade sanitária competente a autorização que terá o devido protocolo, sendo exigências 
mínimas ; a probição do consumo de bebida alcoólica e o respeito ao horário de 23h. 

Art.21. Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas neste Decreto são consideradas 
infrações graves nos termos do art. 139, § único, inciso II do Código Sanitário Municipal, 
ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive 
multas e interdição temporária imediata pelo período minimo de 10 (dez) dias, pelas 
autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 

§ 3º O não atendimento desse Decreto, acarretará o pagamento de MULTA condizente à 
gravidade da situação conforme acima exposto, suspensão das atividades por até 30 (trinta) 
dias e cassação do Alvará de Funcionamento e Sanitário, no caso de insistência; 



§ 4º A multa aplicável à pessoas privadas e estabelecimentos comerciais será conforme a 
Lei Estadual nº 11.316, de 02 de Março de 2021, será de respectivamente, R$ 500,00 
(quinhetos reais) à pessoa física que não obedecer as determinações deste Decreto e R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para as pessoas jurídicas; 
Art. 22. A fiscalização das medidas previstas no presente decreto competirá aos servidores 
públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, Meio Ambiente e 
Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia Militar, Policia 
Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes. 

Parágrafo único.Quando da realização da fiscalização, deverá a autoridade policial ser 
informada imediatamente da inobservância das disposições contidas no presente decreto, 
para fins de proceder a certificação do estado de flagrância do tipo penal previsto no art. 268 
do Código Penal, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e administrativa. 

Art. 23. As medidas previstas no presente decreto passarão a ter vigor a partir das 0h00min 
do dia 30 de Abril de 2021 podendo ser objeto de prorrogação ou alteração a partir do dia 
30/05/2021, considerando o monitoramento da evolução da COVID-19 e deliberação do 
Comitê de Enfrentamento. 

Art. 24. As medidas preventivas inerentes aos servidores públicos municipais, serão objeto de 
regulamentação especifica, através de decreto baixado pelo Executivo Municipal. 

Art. 25. Revogam-se disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 26 de Maio de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 
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COVID-19: DECRETO N.º 4.139 , DE 2 DE JUNHO 2.021. 

DECRETO N.º 4.139 , DE 2 DE JUNHO 2.021. 

Revoga o Decreto nº 4.132/2021 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalhoo qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 

CONSIDERANDOque atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação ALTO, conforme o Boletim Informativo do dia 01 de Junho de 2021 da 
SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova Xavantina/MT; 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 
medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% 
(oitenta e cinco por cento); e 

CONSIDERANDOo firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, 
de 25 de março de 2021 e suas posteriores alterações, em especial as contidas no art. 5º, 
incisos I, II, III e IV do mesmo c/c o art.7º, no âmbito do Município de Nova Xavantina, com a 
aplicação das seguintes medidas sanitárias visando o combate ao COVID-19: 

I -isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos; II - quarentena 
domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID-19, e 
daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica; 
III – retorno das aulas presenciais em creches públicas, escolas e universidades públicas, no 
âmbito da rede municipal de ensino que estará sujeito a observância do plano de 
contigência que estebelecerá e definirá as normas, diretrizes e ações de prevenção no 
ambiente escolar no ano letivo de 2021, bem como, definirá a data de começo/ retorno das 
aulas; 

IV - proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração; 

V - barreiras sanitárias e blitz móveis sanitárias, para fins de triagem de pessoas, com o intuito 
preventivo, educativo e repressivo (aplicação de multas e outras penalidades previstas neste 
Decreto, em especial e de imediato a interdição temporária de no minímo 10 (dez) dias 
conforme previsão do § 2º do art.21 deste); 



§ 1º Os comércios que estiverem autorizados a funcionar deverão obedecer todas as 
determinações contidas neste Decreto sob pena de interdição temporária imediata de 10 
(dez) dias, conforme determinação do Código Sanitário Municipal e o art. 23 deste Decreto. 

§2º Para fins dos horários contidos neste Decreto será considerado o horário oficial de Mato 
Grosso, qual seja, a da capital do Estado; Cuiabá. 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIDADES ECONÔMICAS AUTORIZADAS 
A FUNCIONAR 

Art.2ºAs atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, agropecuárias e 
correlatos observarão o horário de funcionamento de segunda à sábado, das 05h às 22h e 
aos domingos até as 12h. 

§ 1º O disposto no caput do presente artigo não se aplica as seguintes atividades econômicas: 

I – farmácias e drogarias; II – Postos de combustível; 
§ 2º Os supermercados, açougue, mercadinhos e similares que possuam como atividade 
principal a venda de alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de limpeza e higiene 
(cumulativamente) observarão o horário de funcionamento de segunda a sábado das 5h às 
22h, e aos domingos das 05 h às 15h e as seguintes determinações; 

I) é obrigatória nos de médio e grande porte a disposição de 01 (um) funcionário, com a 
devida proteção, para que se faça o controle de fluxo, a higienização e a assepsia dos clientes 
na porta de entrada dos estabelecimentos mencionados, bem como, controle o 
distanciamento das filas quando se formarem; 

II) fica limitado o acesso de clientes aos supermercados na seguinte proporção: 

III) até 05 (cinco) pessoas aos estabelecimentos de pequeno porte; 

IV) até 10 (dez) pessoas para estabelecimentos de médio porte; 

V) até 20 (vinte) pessoas para estabelecimentos de grande porte; 

VI) ou 1 (um) cliente a cada 50 m²; 

VII) Cada estabelecimento deverá disponibilizar na entrada do estabelecimento ou em locais 
estratégicos de fácil acesso, pia com sabonete líquido ou álcool 70%, líquido ou em gel, para 
a higienização de quem entra ou sai do local; 

VIII) Cada estabelecimento deverá higienizar com frequência: corrimões, maçanetas, 
carrinhos, cestas, mesas, bancadas e demais superfícies com álcool 70% ou solução de água 
sanitária; 

IX) Higienizar banheiros e pisos a cada 3 (três) horas com água sanitária (piso, parede e louças 
etc); 

X) marcar no solo a distância mínima, 2 (dois) metros, a ser observada entre pessoas no interior 
do estabelecimento; 

XI) ficar recomendado que se evite a formação de filas na porta dos estabelecimentos que 
originem aglomerações externas, podendo as empresas serem responsabilizadas na devida 
proporcionalidade; 

XII) caberá aos estabelecimentos comerciais listados neste inciso, o controle das filas, 
podendo ser distribuídas senhas, agendamentos ou outras medidas que acharem necessárias 
a fim de se evitar aglomerações; 

XIII) fica proibida a entrada de menores de 12 anos; 



XIV) fica determinada a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família para realização de 
compras, exceto quando a pessoa necessite de acompanhamento; 

XV) Organizar o atendimento interno de forma a não formar filas e, quando inevitável, manter 
distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas (filas internas de caixa, açougue, padaria 
etc) mantendo um fiscal na fila; 

XVI) adotar sistema de pagamento preferencialmente através de cartão magnético; 

XVII) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, impedindo 
sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 

Art. 3º As atividades de prestação de serviços em geral, exercerão suas atividades observando 
o horário de funcionamento de segunda à sábado, das 5h às 22h e aos domingos das 5h as 
12h, com exceção dos serviços de entrega rápida que está autorizado a trabalhar sem limite 
de horário. 

Art. 4º As distribuidoras de bebidas, funcionarão de segunda-feira à sábado das 5h às 22h e 
aos domingos das 5h as 12hs, após os horários aqui especificados poderá funcionar na 
modalidade delivery e/ou roleta, mas com portas fechadas. 

Art. 5º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte individuais, 
exercerão suas atividades observado o horário de atendimento de segunda à sábado das 5h 
às 22h, aos domingos das 5h as 12h. 

§ 1º A prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e esportes que demandem 
contato físico, das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais públicos 
e/ou em estabelecimentos privados, bem como, o uso das praças públicas e suas quadras de 
lazer e parques ficam SUPENSOS até o dia 17/06/2021, fica autorizado a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura a lacrar todos as quadras, parquinhos e academias existentes nas 
praças. 

§ 2º Para as academias e similares aplica-se a lotação máxima de 40% (quarenta por cento) 
de sua capacidade e/ou 50 m² por pessoa, devendo o número exato de pessoas por 
estabelecimento ser definido pela autoridade sanitária e de saúde 
competente; I) disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e 
colaboradores em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas de 
coletivas, piscina, vestiários, kids room, etc); II) durante o horário de funcionamento da 
academia, fechar cada área de 1 a 2 vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza 
geral e desinfecção dos ambientes; e III) posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos 
das áreas de musculação e peso livre. IV) medir a temperatura corporal das pessoas na 
entrada dos estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior 
a 37,8º; 
Art. 6º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, lanchonetes e similares, 
funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira à sábado das 
05h às 22h e aos domingos das 5h as 15h, após estes horários poderão trabalhar sem a 
presença/utilização de mesas e cadeiras somente na modalidade delivery e pronta entrega. 

Parágrafo único. A utilização de mesas e cadeiras no horário permitido, fica limitada a 03 (três) 
cadeiras por mesa que deverão estar espassadas 2 (dois) metros de distância umas das outras, 
sendo obrigatória a marcação do solo, OBRIGADO FICA O ESTABELECIMENTO A RECEBER 
O PAGAMENTO NA MESA ONDE SE ENCONTRA O CLIENTE, vedada a presença de filas e 
aglomeração na hora de acertar a conta, deve possuir e/ou utilizar dos colaboradores como 
fiscais do local e destas regras. 

Art. 7º As atividades industriais e de mineração em geral, funcionarão sem qualquer restrição 
de dias e horários. 

Art. 8º. Todas as atividades econômicas ou não no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT, cujo funcionamento esteja autorizado, deverão observar as medidas de 



biossegurança necessárias para o desenvolvimento das atividades, SENDO PROIBIDO O 
CONSUMO NO INTERIOR E NAS ADJACÊNCIAS DO COMÉRCIO DE BEBIDA 
ALCÓOLICA, exceto nos casos expressamente previstos neste Decreto. Seguem; 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na entrada 
do estabelecimento, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de 
temperatura corporal acima de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; 

II– demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância 
de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a 
distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra; 

III– disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, 
espalhados pelas dependências do estabelecimento para utilização pelos consumidores; 
IV– uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral, bem 
como pelos usuários do estabelecimento comercial; 

V – recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários sejam ajustados visando 
seguir horários diferenciados de entrada e saída; 

VI - em caso de utilização de máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou 
crédito, a superfície da mesma deverá ser higienizada após cada uso, de forma a se evitar a 
transmissão indireta; 

VII- o procedimento de higienização previsto no inciso anterior deverá também ser realizado 
em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes; - limpeza reiterada 
do sistema de ar condicionado, bem como manutenção de portas abertas visando a constante 
circulação e renovação do ar natural; 

VIII - em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância 
mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas; 
IX - higienização e desinfecção constante dos banheiros ofertados ao público, bem como a 
desativação de pias e mictórios com distância inferior a 1,5m (um metro e meio) utilizando- se 
de adesivos para tanto; 

X – vedação da utilização de lixeiras que necessitem de contato manual para abertura da 
tampa, bem como os secadores automáticos de mãos; 

XI- todos os estabelecimentos devem dar total publicidade às regras e recomendações de 
biossegurança, com enfoque principal à necessidade de manter distanciamento entre as 
pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e 
distribuídos nas áreas de operação das respectivas atividades; e 

XII- limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local, quando este 
Decreto não tratar de modo diferente; 

XIII - salão de beleza, barbearia, manicure e pedicure e estética em geral, os quais deverão 
realizar atendimento individual, com a utilização de EPI (máscara e luva), somente com 
horário marcado, efetuando a higienização dos utensílios e do ambiente em geral a cada 
atendimento, respeitada a capacidade de máxima de 50% (cinquenta por cento) do local. 

XIV - Fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos estaduais, as praias públicas, 
praças públicas, pontos turísticos públicos localizados na zona urbana/rural, excetuando-se 
os pontos turísticos privados com as cachoeiras que poderão receber um limite máximo de 
30 (trinta) pessoas e praias “privadas”/ concessionários de no máximo de 35 (pessoas) 
visitantes por período (matutino e vespertino), não podendo ultrapassar esse número, sendo 
necessário o registro dos visitantes no local, com as seguintes informações: data, nome, 
contato, origem e período para apresentação no momento de fiscalização, além de observar 
o Protocolo contido no Anexo II deste Decreto; 



Art.9. As feiras e leilões ligados a agropecuária e agricultura familiar realizada no município 
de Nova Xavantina/MT poderá ocorrer desde que haja protocolo específico emitido pela 
autoridade competente, que observe no minímo as seguintes determinações; 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na entrada, 
mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de temperatura corporal acima 
de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; 

II - disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, espalhados 
pelo espaço de modo uniforme, para utilização pelos consumidores; 

III – uso obrigatório de máscaras para as pessoas que atendam ao público em geral, e 
proibição do consumo de qualquer tipo de alimento e bebida no local; 

IV - limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local; 

V – Presença de no minímo 02 (dois) fiscais sanitários e/ou agentes delegados que realizem a 
fiscalização; 

Art. 10. A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles 
que possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de 
segunda-feira à sábado das 5h às 22h e aos domingos das 05h às 15h. 

Art. 11. As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, de 
transporte coletivo intermunicipal/interestadual, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias, mineração, 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 
capítulo. 

§1º As lanchonetes e restaurantes localizados no interior da rodoviária poderão funcionar 
sem restrição de horário, com a presença de 03 (três) cadeiras por mesa e distanciadas 2 (dois) 
metros uma da outra, sem limitação de horário. 

CAPÍTULO III 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL 

Art. 12. As atividades religiosas serão permitidas de forma presencial, de segunda à sábado 
das 05h às 22h e aos domingos das 5h às 12h desde que observados os protocolos de 
convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, descritos no 
artigo 9º, com limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local e com as portas 
abertas. 

Art. 13. Ficam suspensos até o dia 17/06/2021 a pratica de jogos de carteado e demais 
modalidades de jogos em estabelecimentos comerciais. 

§1º A Pesca profissional, bem como, a utilização das vias fluviais para este fim, fica permitida 
somente para barcos com até 2 (duas) pessoas, frisa-se que a utilização de máscaras é 
obrigatória e que qualquer outro tipo de embarcação fica proibida de trafegar em nossas vias 
fluviais enquanto este decreto estiver em vigência. 

§2º O jogo de sinuca fica permitido, respeitando o limite de 2 (duas) pessoas por mesa, que 
deverão estar a 2 (dois) metros de distância uma da outra, sem o consumo de àlcool. É 
obrigatório o uso de máscara. 

CAPÍTULO IV 



DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL EM GERAL 

Art. 14. Ficam suspensos até o dia 17/06/2021 os atendimentos presenciais aos cidadãos 
nos órgãos públicos municipais, o atendimento presencial ao público na sede da Prefeitura 
Municipal e em todas as Secretarias Municipais, excetuando-se os servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e as sessões de licitações e os 
escalonamentos emergenciais de trabalhos de acordo com a demanda de cada secretaria, os 
quais deverão laborar de acordo com o plano de ação estabelecido pela respectiva secretaria, 
que deverão ser remetidos via e-mail rh@novaxavantina.mt.gov.br à Gerência de Gestão de 
Pessoas desta municipalidade para conhecimento e providências cabíveis. 

Parágrafo único. Os órgãos públicos municipais deverão disponibilizar meios eletrônicos e/ou 
telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados – ANEXO 
I 

Art. 15. Recomenda-se o atendimento das disposições contidas no presente capítulo ao 
serviço público Federal e Estadual executados no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

DA FISCALIZAÇÃO. 

Art. 16. O consumo de bebida alcoólica no interior e nas proximidades dos estabelecimentos 
comerciais fica proibido, exceto nos casos expressamente permitidos neste Decreto, O 
DESCUMPRIMENTO DESTE ARTIGO ENSEJA A APLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
TEMPORÁRIA IMEDIATA DE 10 (DEZ) DIAS SEM PREJUÍZO DAS OUTRAS MEDIDAS 
CABÍVEIS. 

Parágrafo único. A partir das 5h de sábado às 23h e 59 min do domingo fica proibida a venda 
e o transporte de bebida alcoólica em todo o território do município de Nova Xavantina/MT. 

Art. 17. O funcionamento das atividades na modalidade delivery para todas as atividades 
comerciais ficam autorizados até as 23h59m, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

Art. 18. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do 
Município de Nova Xavantina, no período compreendido entre as 23h e 59m às 5h, de 
segunda-feira à domingo. 

§ 1º Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo: 

I – estabelecimentos hospitalares; II – clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas 
médicas em regime de emergência; III – farmácias e drogarias; IV – funerárias e serviços 
relacionados; V - serviço de segurança pública e privada; VI – serviços de taxi e aplicativo de 
transporte individual remunerado de passageiros; VII– profissionais da área fim da Saúde 
desde que em efetivo serviço; 
VIII– servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, 
Meio Ambiente e Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia 
Militar, Policia Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes, quando em 
pleno exercício da função; 

IX - atividades inerentes a circulação de cargas de qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros necessários à população; 

X – comercialização de medicamentos e/ou gêneros alimentícios mediante sistema delivery, 
mediante a observância de todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde 
quanto à necessidade de higienização do produto; 



XI – hospedagens e congêneres; 

XII– fornecimento de combustíveis; XIII- serviços de coleta de lixo, bem como aqueles 
relacionados ao fornecimento de energia, água e telefonia; 
§ 2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante 
no caput do presente artigo: 

I - para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua prestação, comprovando-se a 
necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante; 
e II – quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida de viagens. § 3º Fica 
autorizada a apreensão e remoção de veículos terrestres e aquáticos, bem como, 
solicitação de apoio de autoridades policiais para fins de condução coercitiva do indivíduo, 
que esteja descumprindo as determinações deste Decreto, fica autorizada a Secretaria de 
Infraestrutura a fechar o descedor no rio. 
Art. 19. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas. 

Art. 20. Fica proibida a realização de qualquer tipo de evento relacionados à lazer que cause 
aglomeração, tais como: festas em ambiente público e privado, confraternização de qualquer 
natureza, eventos sociais comemorativos, “resenhas” em residências particulares, shows ao 
vivo e similares, sob pena de multa, sem prejuizo das demais penalidades. 

Parágrafo único.A realização de jantares fica suspensa até o dia 17/06/2021. 

Art.21. Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas neste Decreto são consideradas 
infrações graves nos termos do art. 139, § único, inciso II do Código Sanitário Municipal, 
ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive 
multas e interdição temporária imediata pelo período minimo de 10 (dez) dias, pelas 
autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 

§ 3º O não atendimento desse Decreto, acarretará o pagamento de MULTA condizente à 
gravidade da situação conforme acima exposto, suspensão das atividades por até 30 (trinta) 
dias e cassação do Alvará de Funcionamento e Sanitário, no caso de insistência/reincidência; 

§ 4º A multa aplicável à pessoas privadas e estabelecimentos comerciais será conforme a 
Lei Estadual nº 11.316, de 02 de Março de 2021, será de respectivamente, R$ 500,00 
(quinhetos reais) à pessoa física que não obedecer as determinações deste Decreto e R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para as pessoas jurídicas; 
Art. 22. A fiscalização das medidas previstas no presente decreto competirá aos servidores 
públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, Meio Ambiente e 
Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia Militar, Policia 
Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes. 

Parágrafo único.Quando da realização da fiscalização, deverá a autoridade policial ser 
informada imediatamente da inobservância das disposições contidas no presente decreto, 
para fins de proceder a certificação do estado de flagrância do tipo penal previsto no art. 268 
do Código Penal, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e administrativa. 

Art. 23. As medidas previstas no presente decreto passarão a ter vigor a partir das 0h00min 
do dia 02 de Junho de 2021 devendo ser objeto de prorrogação ou alteração a partir do dia 
17/06/2021, considerando o monitoramento da evolução da COVID-19 e deliberação do 
Comitê de Enfrentamento. 



Art. 24. Revogam-se disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 02 de Junho de 2021.  

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito MunicipalCOVID-19: DECRETO N.º 4.140, DE 08 DE JUNHO DE 2021 

DECRETO N.º 4.140, DE 08 DE JUNHO DE 2021 

 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.139/2020 que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; e 

 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalhoo qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 

 

CONSIDERANDOque atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação ALTO, conforme o Boletim Informativo do dia 08 de Junho de 2021 da 
SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova Xavantina/MT; 

 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 
medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% 
(oitenta e cinco por cento); e 

 

CONSIDERANDOo firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

 

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º, o inciso XIV do art. 8º e § 1º do art. 13 do Decreto n.º 
4.139/2021, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art. 6º ................................................................................................................................................. 

 



Parágrafo único. A utilização de mesas e cadeiras no horário permitido, fica limitada a 03 (três) 
cadeiras por mesa, pais e filhos poderão sentar em mesa única não estando estes sujeitos ao 
limite citado, frisa-se que estarão sujeitos a apresentação da documentação de identidade 
para comprovação do grau de parentesco ao dono do estabelecimento comercial em primeiro 
momento e em segundo à fiscalização, as mesas deverão estar espassadas 2 (dois) metros de 
distância umas das outras, sendo obrigatória a marcação do solo, OBRIGADO FICA O 
ESTABELECIMENTO A RECEBER O PAGAMENTO NA MESA ONDE SE ENCONTRA O 
CLIENTE, vedada a presença de filas e aglomeração na hora de acertar a conta, deve possuir 
e/ou utilizar dos colaboradores como fiscais do local e destas regras. 
.................................................................................................................................................... 

 

Art. 8º...................................................................................................................................... 

 

XIV – Fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos estaduais, as praias públicas, 
praças públicas, pontos turísticos públicos localizados na zona urbana/rural, excetuando-se 
os pontos turísticos como as cachoeiras e praias que possuam responsáveis pela 
administração e sejam pontos comerciais devidamente registrados perante a esta 
municipalidade, somente esses poderão receber um limite máximo de 35 (trinta e cinco) 
pessoas por período (matutino e vespertino), não podendo ultrapassar esse número, sendo 
necessário o registro dos visitantes no local, com as seguintes informações: data, nome, 
contato, origem e período para apresentação no momento de fiscalização, além de observar 
o Protocolo contido no Anexo II deste 
Decreto;..................................................................................................................... ............................ 

 

Art. 13.................................................................................................................................................... 

 

§1º A Pesca profissional, bem como, a utilização das vias fluviais para este fim, fica permitida 
somente para barcos com até 3 (três) pescadores profissionais, a pesca de barranco fica 
permitida apenas para pescadores profissionais, qualquer outro tipo de embarcação fica 
proibida de trafegar em nossas vias fluviais enquanto este decreto estiver em vigência, bem 
como, qualquer tipo de aglomeração nas adjacências do Rio Manso. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 08 de Junho de 2021.  

 

João Machado Neto – João Bang 

 

Prefeito Municipal 



COVID-19: DECRETO N.º 4.140, DE 08 DE JUNHO DE 2021 

DECRETO N.º 4.140, DE 08 DE JUNHO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.139/2020 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; e 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalhoo qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 

CONSIDERANDOque atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação ALTO, conforme o Boletim Informativo do dia 08 de Junho de 2021 da 
SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova Xavantina/MT; 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 
medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% 
(oitenta e cinco por cento); e 

CONSIDERANDOo firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º, o inciso XIV do art. 8º e § 1º do art. 13 do Decreto n.º 
4.139/2021, passam a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 6º ................................................................................................................................................. 

Parágrafo único. A utilização de mesas e cadeiras no horário permitido, fica limitada a 03 (três) 
cadeiras por mesa, pais e filhos poderão sentar em mesa única não estando estes sujeitos ao 
limite citado, frisa-se que estarão sujeitos a apresentação da documentação de identidade 
para comprovação do grau de parentesco ao dono do estabelecimento comercial em 
primeiro momento e em segundo à fiscalização, as mesas deverão estar espassadas 2 (dois) 
metros de distância umas das outras, sendo obrigatória a marcação do solo, OBRIGADO FICA 
O ESTABELECIMENTO A RECEBER O PAGAMENTO NA MESA ONDE SE ENCONTRA O 
CLIENTE, vedada a presença de filas e aglomeração na hora de acertar a conta, deve possuir 
e/ou utilizar dos colaboradores como fiscais do local e destas regras. 
.................................................................................................................................................... 

Art. 8º...................................................................................................................................... 

XIV – Fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos estaduais, as praias públicas, 
praças públicas, pontos turísticos públicos localizados na zona urbana/rural, excetuando-se 
os pontos turísticos como as cachoeiras e praias que possuam responsáveis pela 
administração e sejam pontos comerciais devidamente registrados perante a esta 
municipalidade, somente esses poderão receber um limite máximo de 35 (trinta e cinco) 
pessoas por período (matutino e vespertino), não podendo ultrapassar esse número, sendo 
necessário o registro dos visitantes no local, com as seguintes informações: data, nome, 
contato, origem e período para apresentação no momento de fiscalização, além de observar 



o Protocolo contido no Anexo II deste 
Decreto;............................................................................................................................ ..................... 

Art. 13.................................................................................................................................................... 

§1º A Pesca profissional, bem como, a utilização das vias fluviais para este fim, fica 
permitida somente para barcos com até 3 (três) pescadores profissionais, a pesca de 
barranco fica permitida apenas para pescadores profissionais, qualquer outro tipo de 
embarcação fica proibida de trafegar em nossas vias fluviais enquanto este decreto estiver 
em vigência, bem como, qualquer tipo de aglomeração nas adjacências do Rio Manso. 

................................................................................................................................................................ 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 08 de Junho de 2021.  

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4229 , DE 29 DE JUNHO DE 2021 

DECRETO N.º 4229 , DE 29 DE JUNHO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.139/2021 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; e 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalhoo qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 

CONSIDERANDOque atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação ALTO, conforme o Boletim Informativo do dia 29 de Junho de 2021 da 
SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova Xavantina/MT; 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 
medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% 
(oitenta e cinco por cento); e 

CONSIDERANDOo firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

Art. 1º O art. 5, §1º, inciso II do art.9º, 12, §1º do 13, 14, 20 e 23 do Decreto n.º 4.139/2021, 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 5º................................................................................................................................................... 



§ 1º A prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e esportes que demandem 
contato físico, das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais públicos 
e/ou em estabelecimentos privados, bem como, o uso das praças públicas e suas quadras de 
lazer e parques ficam SUPENSOS até o dia 30/07/2021, fica autorizado a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura a lacrar todos as quadras, parquinhos e academias existentes nas 
praças. 

Art. 9º As feiras e leilões ligados a agropecuária e agricultura familiar realizada no município 
de Nova Xavantina/MT poderá ocorrer desde que haja protocolo específico emitido pela 
autoridade competente, que observe no minímo as seguintes determinações; 

................................................................................................................................................................ 

III – uso obrigatório de máscaras para as pessoas que atendam ao público em geral, e proibição 
do consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica no local. 

................................................................................................................................................................ 

Art. 12. As atividades religiosas serão permitidas de forma presencial, de segunda à sábado 
das 05h às 22h e aos domingos das 5h às 21h desde que observados os protocolos de 
convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, descritos no 
artigo 9º, com limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local e com as portas 
abertas. 

Art. 13. A pratica de jogos de carteado em estabelecimentos como bares e congeneres fica 
permitida, desde que respeitados as seguintes medidas; número máximo de 03 (três) pessoas 
por mesa, utilização obrigatória de máscara e proibição de bebida alcoolica simultâneamente 
com o jogo. 

§1º A Pesca, bem como, a utilização das vias fluviais fica permitida somente para embarcações 
com até 3 (três) pessoas, frisa-se que a utilização de máscaras é obrigatória. O uso de 
chalanas para fins turísticos fica sujeito a protocolo específico que deverá ser emitido pela 
Secretaria Municipal de Turismo, respeitando as medidas minínas; número máximo de 20 
(vinte) pessoas, na entrada auferir a temperatura, disponibilização de álcool em gel 70% e/ou 
produtos similares de esterilização em cada ambiente e outras a serem definidas. É Proibido 
quaisquer tipos de aglomerações nas adjacências e ilhas do rio, tais como: resenhas, 
acampamentos e similares. 

................................................................................................................................................................ 

Art. 14. Ficam suspensos até o dia 30/07/2021 os atendimentos presenciais aos cidadãos nos 
órgãos públicos municipais, o atendimento presencial ao público na sede da Prefeitura 
Municipal e em todas as Secretarias Municipais, excetuando-se os servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e as sessões de licitações e os 
escalonamentos emergenciais de trabalhos de acordo com a demanda de cada secretaria, os 
quais deverão laborar de acordo com o plano de ação estabelecido pela respectiva secretaria, 
que deverão ser remetidos via e-mail rh@novaxavantina.mt.gov.br à Gerência de Gestão de 
Pessoas desta municipalidade para conhecimento e providências cabíveis. 

................................................................................................................................................................ 

Art. 20.................................................................................................................................................... 

Parágrafo único. A realização de jantares de casamento fica condicionado a apresentação de 
solicitação à Secretaria Municipal de Saúde para análise da autoridade sanitária competente, 
sendo as medidas minímas a serem implantadas são; proibição do consumo de bebida 
alcoólica, disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização em 
cada mesa, obrigatoriedade de uso de mácaras ao ficar de pé e outras condicionantes. 

................................................................................................................................................................ 



Art. 23. As medidas previstas no presente decreto passarão a ter vigor a partir das 00h01min 
do dia 30/06/2021 devendo ser objeto de prorrogação ou alteração a partir do 
dia 30/07/2021, considerando o monitoramento da evolução da COVID-19 e deliberação do 
Comitê de Enfrentamento. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 29 de Junho de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4234 , DE 02 DE JULHO DE 2021 

DECRETO N.º 4234 , DE 02 DE JULHO DE 2021 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.139/2021 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; e 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que trata da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalhoo qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 

CONSIDERANDOque atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação MODERADO, conforme o Boletim Informativo do dia 02 de Julho de 2021 
da SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova 
Xavantina/MT; 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 
medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% 
(oitenta e cinco por cento); e 

CONSIDERANDOo firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

Art. 1º O art. 6º do Decreto n.º 4.139/2021, passa a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 6º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, lanchonetes e similares, 
funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira à sábado das 
05h às 22h e aos domingos das 5h as 22h, após estes horários poderão trabalhar sem a 
presença/utilização de mesas e cadeiras somente na modalidade delivery e pronta entrega. 

................................................................................................................................................................ 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 



Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 02 de Julho de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.301, DE 30 DE JULHO 2.021. 

DECRETO N.º 4.301, DE 30 DE JULHO 2.021. 

Revoga o Decreto nº 4.139/2021 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que tratam da matéria: CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que 
altera o Decreto nº 10.282, 

de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalho o qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 

CONSIDERANDO que atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação ALTO, conforme o Boletim Informativo do dia 29 de Julho de 2021 da 
SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova Xavantina/MT; 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 
medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% 
(oitenta e cinco por cento); e 
CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, 
de 25 de março de 2021 e suas posteriores alterações, em especial as contidas no art. 5º, 
incisos I, II, III e IV do mesmo c/c o art.7º, no âmbito do Município de Nova Xavantina, com a 
aplicação das seguintes medidas sanitárias visando o combate ao COVID-19: 

I -isolamentodomiciliardepacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos; II - quarentena 
domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID- 19, e 
daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica; III – 
retorno das aulas presenciais em creches públicas, escolas e universidades públicas, no 
âmbito da rede municipal de ensino que estará sujeito a observância do plano de 
contigência que estebelecerá e definirá as normas, diretrizes e ações de prevenção no 
ambiente escolar no ano letivo de 2021, bem como, definirá a data de começo/ retorno das 
aulas; IV - proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração, 
EXCETO os autorizados expressamente neste Decreto e observadas todas as medidas de 
prevenção emitidas pela autoridade competente; 
IV - barreiras sanitárias e blitz móveis sanitárias, para fins de triagem de pessoas, com o 
intuito preventivo, educativo e repressivo (aplicação de multas e outras penalidades 



previstas neste Decreto, em especial e de imediato a interdição temporária de no minímo 10 
(dez) dias conforme previsão do § 2º do art.21 deste); § 1º Os comércios que estiverem 
autorizados a funcionar deverão obedecer todas as determinações contidas neste Decreto 
sob pena de interdição temporária imediata de 10 (dez) dias, conforme determinação do 
Código Sanitário Municipal e o art. 21 deste Decreto. 
§ 2ºPara fins dos horários contidos neste Decreto será considerado o horário oficial do 
município de Nova Xavantina/MT. 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIDADES ECONÔMICAS AUTORIZADAS 
A FUNCIONAR 

Art. 2º O horário de funcionamento do comércio em geral, sem qualquer distinção de 
ramo, observarão o horário de funcionamento de segunda à domingo das 5h às 23h e 59 min 
(horário local), respeitada a legislação municipal pertinente no que tange ao funcionamento 
em horário especial, após este horário poderão funcionar somente na modalidade delivery 
e/ou roleta, mas com portas fechadas, os estabelecimentos citados no art.11 não estão 
sujeitos a restrição de horário. 

§ 1ºO disposto no caput do presente artigo não se aplica as seguintes atividades econômicas: 

I – farmácias e drogarias; II – Postos de combustíveis; III – Clínicas de saúde humana e 
animal; e IV – Restaurantes e lanchonetes localizados na rodoviária. 
§ 2º Os supermercados, açougue, mercadinhos e similares que possuam como atividade 
principal a venda de alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de limpeza e higiene 
(cumulativamente) observarão as seguintes determinações; 

I) é obrigatória nos de médio e grande porte a disposição de 01 (um) funcionário, com a 
devida proteção, para que se faça o controle de fluxo, a higienização e a assepsia dos 
clientes na porta de entrada dos estabelecimentos mencionados, bem como, controle o 
distanciamento das filas quando se formarem; II) fica limitado o acesso de clientes aos 
supermercados na seguinte proporção: III) até 05 (cinco) pessoas aos estabelecimentos de 
pequeno porte; IV) até 10 (dez) pessoas para estabelecimentos de médio porte; V) até 20 
(vinte) pessoas para estabelecimentos de grande porte;e VI) ou 1 (um) cliente a cada 50 m²; 
VII) Cada estabelecimento deverá disponibilizar na entrada do estabelecimento ou em 
locais estratégicos de fácil acesso, pia com sabonete líquido ou álcool 70%, líquido ou em 
gel, para a higienização de quem entra ou sai do local; VIII) Cada estabelecimento deverá 
higienizar com frequência: corrimões, maçanetas, carrinhos, cestas, mesas, bancadas e 
demais superfícies com álcool 70% ou solução de água sanitária; IX) Higienizar banheiros e 
pisos a cada 3 (três) horas com água sanitária (piso, parede e louças etc); X) marcar no solo a 
distância mínima, 2 (dois) metros, a ser observada entre pessoas no interior do 
estabelecimento; XI) ficar recomendado que se evite a formação de filas na porta dos 
estabelecimentos que originem aglomerações externas, podendo as empresas serem 
responsabilizadas na devida proporcionalidade; XII) caberá aos estabelecimentos comerciais 
listados neste inciso, o controle das filas, podendo ser distribuídas senhas, agendamentos ou 
outras medidas que acharem necessárias a fim de se evitar aglomerações; XIII) fica proibida 
a entrada de menores de 12 anos; XIV) fica determinada a entrada de apenas 01 (uma) 
pessoa por família para realização de compras, exceto quando a pessoa necessite de 
acompanhamento; XV) Organizar o atendimento interno de forma a não formar filas e, 
quando inevitável, manter distância miníma de 2 (dois) metros entre as pessoas (filas 
internas de caixa, açougue, padaria etc) mantendo um fiscal na fila; XVI) adotar sistema de 
pagamento preferencialmente através de cartão magnético; XVII) medir a temperatura 
corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de 
registro igual ou superior a 37,8º; 
Art. 3º As atividades de prestação de serviços em geral, exercerão suas atividades observando 
o horário de funcionamento de segunda à domingo, das 5h às 23h e 59min (Horário local), 



com exceção dos serviços de entrega rápida que está autorizado a trabalhar sem limite de 
horário. 

Art. 4º As distribuidoras de bebidas, funcionarão de segunda-feira à sábado das 5h às 23h e 
59 min (horário local), após os horários aqui especificados poderá funcionar na modalidade 
delivery e/ou roleta, mas com portas fechadas. 

Art. 5º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte individuais, 
exercerão suas atividades observado o horário de atendimento de segunda à sábado das 5h 
às 22h, aos domingos das 5h as 12h. 

§ 1º A prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e esportes que demandem 
contato físico, das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais públicos 
e/ou em estabelecimentos privados deverão obedecer os protocolos de prevenção definidos 
previamente pela Secretaria de Esporte e Lazer sendo os requisitos minímos, a proibição de 
bebida alcóolica, aferição da temperatura na entrada/ínicio das atividades observando as 
recomendações da OMS, proibição da presença de público e “próximo”, uso obrigatório de 
máscara para os que estiverem na reserva, frisa-se que o uso das praças públicas e suas 
quadras de lazer e parques continuam suspensos até o dia 30/08/2021, excetuandose 
quando houver autorização expressa para utilização emitida pela supracitada Secretaria, fica 
autorizado a Secretaria Municipal de Infraestrutura a lacrar todos as quadras, parquinhos e 
academias existentes nas praças. 

§ 2º Para as academias e similares aplica-se a lotação máxima de 40% (quarenta por cento) de 
suacapacidade e/ou50m² por pessoa, devendo o número exato de pessoas por 
estabelecimento ser definido pelaautoridade sanitária e de saúde competente; 

I) disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e colaboradores 
em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, 
vestiários, kids room, etc); II) durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada 
área de 1 a 2 vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos 
ambientes; e III) posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de musculação 
e peso livre. IV) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, 
impedindo sua 
entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 

Art. 6º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, lanchonetes e similares poderão 
utilizar de mesas e cadeiras no horário permitido, FICA LIMITADA A 04 (QUATRO) 
CADEIRAS POR MESA que deverão estar espassadas 2 (dois) metros de distância umas das 
outras, sendo obrigatória a marcação do solo, OBRIGADO FICA O ESTABELECIMENTO A 
RECEBER O PAGAMENTO NA MESA ONDE SE ENCONTRA O CLIENTE, vedada a presença 
de filas e aglomeração na hora de acertar a conta, deve possuir e/ou utilizar dos colaboradores 
como fiscais do local e destas regras. 

Parágrafo único. Família (somente pai, mãe e filhos que residam na mesma casa) poderão 
sentar na mesma mesa, e não estão sujeitos a limitação de 04 (quatro) pessoas por mesa, a 
comprovação do parentesco aqui citado se dará pela apresentação da documentação de 
identidade ao comerciante e/ou fiscal sanitário/autoridade policial competente. 

Art. 7º As atividades industriais e de mineração em geral, funcionarão sem qualquer restrição 
de dias e horários. 

Art. 8º. Todas as atividades econômicas no âmbito do Município de Nova Xavantina/MT, 
cujo funcionamento esteja autorizado, deverão observar as medidas de biossegurança 
necessárias para o desenvolvimento das atividades, SENDO PROIBIDO O CONSUMO NO 
INTERIOR E NAS ADJACÊNCIAS DO COMÉRCIO DE BEBIDA ALCÓOLICA, excetuando 
este consumo no interior dos estabelecimentos citados no art.6º. Seguem; 



I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimode 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na 
entradado estabelecimento, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses 
de temperatura corporal acima de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; 

II– demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância 
de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a 
distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra; 

III– disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, espalhados 
pelas dependências do estabelecimento para utilização pelos consumidores; 

IV– uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral,bem 
como pelos usuários do estabelecimento comercial; 

V – recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários sejam ajustados visando 
seguir horários diferenciados de entrada e saída; VI - em caso de utilização de máquinas 
eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou crédito, a superfície da mesma deverá ser 
higienizada após cada uso, de forma a se evitar a transmissão indireta; 
VII- o procedimento de higienização previsto no inciso anterior deverá também ser realizado 
em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes; - limpeza reiterada 
do sistema de ar condicionado, bem como manutenção de portasabertas visando a constante 
circulação e renovação do ar natural; 

VIII - em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância 
mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas; IX -higienização e desinfecção constante 
dos banheiros ofertados ao público, bem comoa desativação de pias e mictórios com 
distância inferior a 1,5m (um metro e meio) utilizando- se de adesivos para 
tanto; X – vedação da utilização de lixeiras que necessitem de contato manual para abertura 
da tampa, bem como os secadores automáticos de mãos; XI- todos os estabelecimentos 
devem dar total publicidade às regras e recomendações debiossegurança,com enfoque 
principal à necessidade de manter distanciamento entre as pessoas, por meio de cartazes ou 
painéis explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de operação das 
respectivas atividades; e XII- limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima 
do local, quando este Decreto não tratar de modo diferente; XIII - salão de beleza, 
barbearia, manicure e pedicure e estética em geral, os quais deverão realizar atendimento 
individual, com a utilização de EPI (máscara e luva), somente com horário 
marcado, efetuando a higienização dos utensílios e do ambiente em geral a cada 
atendimento, respeitada a capacidade de máxima de 50% (cinquenta por cento) do 
local. XIV - Fica terminantemente proibido o uso dos parques públicos estaduais, as praias 
públicas, praças públicas, pontos turísticos públicos localizados na zona urbana/rural, 
excetuando-se os pontos turísticos como as cachoeiras e praias que possuam responsáveis 
pela administração e sejam pontos comerciais devidamente registrados perante a esta 
municipalidade e que estejam regular no que tange aos alvarás funcionamento/sanitário, 
conforme o caso, somente esses poderão receber um limite máximo de 40 (quarenta) 
pessoas por período (matutino e vespertino), não podendo ultrapassar esse número, sendo 
necessário o registro dos visitantes no local, com as seguintes informações: data, nome, 
contato, origem e período para apresentação no momento de fiscalização, além de observar 
o Protocolo contido no Anexo II deste Decreto; 
Art.9. As feiras e leilões ligados a agropecuária e agricultura familiar realizada no município 
de Nova Xavantina/MT poderá ocorrer desde que haja protocolo específico emitido pela 
autoridade competente, que observe no minímo as seguintes determinações; 

I –controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimode 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na 
entrada, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de temperatura 
corporal acima de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; II -



disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, espalhados 
pelo espaço de modo uniforme, para utilização pelos consumidores; III – uso obrigatório de 
máscaras para as pessoas que atendam ao público em geral e proibição do consumo de 
qualquer tipo de bebida alcoólica no local; 
IV - limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local; V –Presença de 
no minímo 02 (dois) fiscais sanitários e/ou agentes delegados que realizem a fiscalização; 
Art. 10. A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles 
que possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de 
segunda-feira à domingo das 5h às 23h e 59min (Horário local). 

Art. 11. As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, de 
transporte coletivo intermunicipal/interestadual, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias, mineração, 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 
capítulo. 

§1º As lanchonetes e restaurantes localizados no interior da rodoviária poderão funcionar 
utilizando de 03 (três) cadeiras por mesa e distanciadas 2 (dois) metros uma da outra, sem 
limitação de horário. 

CAPÍTULO III 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL 

Art. 12. As atividades religiosas serão permitidas de forma presencial, de segunda à sábado 
das 05h às 23h e aos domingos das 5h às 22h (horário local) desde que observados os 
protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, 
descritos no artigo 9º, com limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local e com 
as portas abertas. 

Art. 13. A Pesca, bem como, a utilização das vias fluviais fica permitida somente para 
embarcações com até 4 (quatro) pessoas, frisa-se que a utilização de máscaras é 
obrigatória. Proibido quaisquer tipos de aglomerações nas adjacencias do rio e ilhas, tais 
como: resenhas, acampamentos e similares. 

§1º O jogo de sinuca e carteado fica permitido, respeitando o limite de 2 (duas) pessoas por 
mesa, sem o consumo de àlcool, bebida ou alimento durante o jogo. É obrigatório o uso de 
máscara. 

CAPÍTULO IV 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL EM GERAL 

Art. 14. Até o dia 30/08/2021 os atendimentos presenciais em órgãos públicos e 
concessionárias de serviços públicos somente ocorrerão mediante agendamento de acordo 
com a capacidade de atendimento, devendo ainda ser disponibilizado canais não-presenciais 
de atendimento ao público na sede da Prefeitura Municipal e em todas as Secretarias 
Municipais, este artigo não se aplica aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, 
Assistência Social, as sessões de licitações e os escalonamentos emergenciais de trabalhos 
de acordo com a demanda de cada secretaria, os quais deverão laborar de acordo com o 
plano de ação estabelecido pela respectiva secretaria, que deverão ser remetidos via e-
mail rh@novaxavantina.mt.gov.brà Gerência de Gestão de Pessoas desta municipalidade para 
conhecimento e providências cabíveis. 

Parágrafo único. Os órgãos públicos municipais deverão disponibilizar meios eletrônicos e/ou 
telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados – ANEXO 
I. 



Art. 15. Recomenda-se o atendimento das disposições contidas no presente capítulo ao 
serviço público Federal e Estadual executados no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA FISCALIZAÇÃO. 

Art. 16. O consumo de bebida alcoólica no interior e nas proximidades dos estabelecimentos 
comerciais fica proibido, exceto nos casos expressamente permitidos neste Decreto, O 
DESCUMPRIMENTO DESTE ARTIGO ENSEJA A APLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
TEMPORÁRIA IMEDIATA DE 10 (DEZ) DIAS SEM PREJUÍZO DAS OUTRAS MEDIDAS 
CABÍVEIS. 

Art. 17. O funcionamento das atividades na modalidade delivery é tida como preferencial para 
todas as atividades comerciais , podendo funcionar inclusive aos sábados, domingos e feriados 
sem restrição de horário. 

Art. 18. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do 
Município de Nova Xavantina, no período compreendido entre as 23h e 59m às 5h, de 
segunda-feira à domingo. 

§ 1º Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo: 

I – estabelecimentos hospitalares; II – clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas 
médicas em regime de emergência; III – farmácias e drogarias; IV – funerárias e serviços 
relacionados; V - serviço de segurança pública e privada; VI – serviços de taxi e aplicativo de 
transporte individual remunerado de passageiros; 
VII– profissionais da área fim da Saúde desde que em efetivo serviço; 

VIII– servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, 
Meio Ambiente e Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia 
Militar, Policia Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes, quando em 
pleno exercício da função; 

IX - atividades inerentes a circulação de cargas de qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros necessários à população; X –comercialização de 
medicamentos e/ou gêneros alimentícios mediante sistema delivery, mediante a observância 
de todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde quanto à necessidade de 
higienização do produto; XI – hospedagens e congêneres; 
XII– fornecimento de combustíveis; 

XIII- serviços de coleta de lixo, bem como aqueles relacionados ao fornecimento de energia, 
água e 
telefonia; 

§ 2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante 
no caput do presente artigo: I - para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua 
prestação, comprovando-se a necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira 
individual, sem acompanhante; e II – quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida 
de viagens. § 3º Fica autorizada a apreensão e remoção de veículos terrestres e aquáticos, 
bem como, solicitação de apoio de autoridades policiais para fins de condução coercitiva 
do indivíduo, que esteja descumprindo as determinações deste Decreto, fica autorizada a 
Secretaria de Infraestrutura a fechar o descedor no rio. 
Art. 19. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas. 

Art. 20. Fica proibida a realização de qualquer tipo de evento relacionados à lazer que 
cause aglomeração, tais como: festas em ambiente público e privado, confraternização de 
qualquer natureza, eventos sociais comemorativos, “resenhas” em residências particulares, 
shows ao vivo e similares, sob pena de multa, sem prejuizo das demais penalidades. 



Parágrafo único. A realização de jantares de casamento/aniversário fica condicionado a 
apresentação de solicitação à Secretaria Municipal de Saúde para análise da autoridade 
sanitária competente, sendo as medidas minímas a serem implantadas são; proibição do 
consumo de bebida alcoólica, disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares 
de esterilização em cada mesa, obrigatoriedade de uso de mácaras ao ficar de pé e outras 
condicionantes específicas. 

Art.21. Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo 

Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas neste Decreto são consideradas 
infrações graves nos termos do art. 139, § único, inciso II do Código Sanitário Municipal, 
ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive 
multas e interdição temporária imediata pelo período minimo de 10 (dez) dias, pelas 
autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 
§ 3º O não atendimento desse Decreto, acarretará o pagamento de MULTA condizente à 
gravidade da situação conforme acima exposto, suspensão das atividades por até 30 (trinta) 
dias e cassação do Alvará de Funcionamento e Sanitário, no caso de insistência/reincidência; 

§ 4º A multa aplicável à pessoas privadas e estabelecimentos comerciais será conforme a 
Lei Estadual nº 11.316, de 02 de Março de 2021, será de respectivamente, R$ 500,00 
(quinhetos reais) à pessoa física que não obedecer as determinações deste Decreto e R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para as pessoas jurídicas; 
Art. 22. A fiscalização das medidas previstas no presente decreto competirá aos servidores 
públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, Meio Ambiente e 
Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia Militar, Policia 
Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes. 

Parágrafo único. Quando da realização da fiscalização, deverá a autoridade policial ser 
informada imediatamente da inobservância das disposições contidas no presente decreto, 
para fins de proceder a certificação do estado de flagrância do tipo penal previsto no art. 268 
do Código Penal, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e administrativa. 

Art. 23. As medidas previstas no presente decreto passarão a ter vigor a partir das 0h00min 
do dia 30 de Julho de 2021 devendo ser objeto de prorrogação ou alteração a partir do dia 
30/08/2021, considerando o monitoramento da evolução da COVID-19 e deliberação do 
Comitê de Enfrentamento. 

Art. 24. Revogam-se disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 30 de Julho de 2021. 

João Machado Neto – João Bang Prefeito Municipal 

ANEXO ICOVID-19: DECRETO N.º 4.303, DE 5 DE AGOSTO 2021. 

DECRETO N.º 4.303, DE 5 DE AGOSTO 2021. 

Altera dispositivos constantes no Decreto n.º 4.301/2021 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 



O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que tratam da matéria: Decreta: 

Art. 1º O art. 4º do Decreto n.º 4.301, de 30 de julho de 2021 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“............................................................................................................................ . 

Art. 4º As distribuidoras de bebidas, funcionarão de segunda-feira à domingo das 5h às 23h 
e 59 min (horário local), após os horários aqui especificados poderá funcionar na modalidade 
delivery e/ou roleta, mas com portas fechadas. 

“............................................................................................................ ................. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 5/8/2021. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina – MT, 5 de agosto de 
2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

 

 

DECRETO N.º 4.307, DE 17 DE AGOSTO 2021. 

DECRETO N.º 4.307, DE 17 DE AGOSTO 2021. 

Altera dispositivos constantes no Decreto n.º 4.301/2021 que dispõe sobre a adoção, no âmbito 
da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que tratam da matéria: Decreta: 

Art. 1º O art. 9º do Decreto n.º 4.301, de 30 de julho de 2021 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“............................................................................................................................................... 

Art.9. As feiras, leilões e eventos ligados a agropecuária e agricultura familiar realizada no 
município de Nova Xavantina/MT poderá ocorrer desde que haja protocolo específico emitido 
pela autoridade competente, que observe no minímo as seguintes determinações; 

I –controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimode 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na 
entrada, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de temperatura 
corporal acima de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser impedida; II -
disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, espalhados 
pelo espaço de modo uniforme, para utilização pelos consumidores; III – uso obrigatório de 
máscaras para as pessoas que atendam ao público em geral e proibição do consumo de 
qualquer tipo de bebida alcoólica no local; IV - limitação de 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade máxima do local; V –Presença de no minímo 02 (dois) fiscais sanitários e/ou 
agentes delegados que realizem a fiscalização. 



.................................................................................................................................................” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 17/8/2021. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina – MT, 17 de agosto 
de 2021. 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º 4.326, DE 27 DE AGOSTO 2.021. 

DECRETO N.º 4.326, DE 27 DE AGOSTO 2.021. 

Revoga o Decreto nº 4.301/2021 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que tratam da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, 

de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalho o qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 

CONSIDERANDO que atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação BAIXO, conforme o Boletim Informativo dos dias 25, 26 e 27 de Agosto de 
2021 da SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova 
Xavantina/MT; 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 
medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% 
(oitenta e cinco por cento); e 
CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense não desconsiderando a 
importância das atividades econômicas como meio de sobrevivência . DECRETA: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, 
de 25 de março de 2021 e suas posteriores alterações, em especial as contidas no art. 5º, 
inciso I, do mesmo c/c om o art.7º, no âmbito do Município de Nova Xavantina, com a 
aplicação das seguintes medidas sanitárias visando o combate ao COVID-19: 

I - isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos; II - quarentena 
domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID- 19, e 
daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica; III – a 



realização de aulas presenciais em creches públicas, escolas e universidades públicas, no 
âmbito da rede municipal de ensino estão sujeitos a observância do plano de contigência; IV 
- as atividades de lazer deverão obedecer as medidas minímas de prevenção como a 
utlização obrigatória de máscara, proibido qualquer tipo de aglomeração de pessoas; 
§ 1º Os comércios que estiverem autorizados a funcionar deverão obedecer todas as 
determinações contidas neste Decreto sob pena de interdição temporária imediata de 10 
(dez) dias, conforme determinação do Código Sanitário Municipal e o art. 21 deste Decreto. 
§ 2ºPara fins dos horários contidos neste Decreto será considerado o horário oficial do 
município de Nova Xavantina/MT. 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIDADES ECONÔMICAS AUTORIZADAS 
A FUNCIONAR 

Art. 2º O horário de funcionamento do comércio em geral, sem qualquer distinção de 
ramo, observarão o horário de funcionamento de segunda à domingo das 5h às 00h e 59 min 
(horário local), respeitada a legislação municipal pertinente no que tange ao funcionamento 
em horário especial, após este horário poderão funcionar somente na modalidade delivery 
e/ou roleta, mas com portas fechadas, os estabelecimentos citados no parágrafo único do 
art.11 não estão sujeitos a restrição de horário. 

§ 1ºO disposto no caput do presente artigo não se aplica as seguintes atividades econômicas: 

I – farmácias e drogarias; II – Postos de combustíveis; III – Clínicas de saúde humana e 
animal; e IV – Restaurantes e lanchonetes localizados na rodoviária. § 2º É obrigatória nos 
comércios de grande porte a disposição de 01 (um) funcionário, considerados àqueles com 
mais de 1.000 m² (mil metros quadrados), com a devida proteção, para que se faça o 
controle de fluxo, a higienização e a assepsia dos clientes na porta de entrada dos 
estabelecimentos mencionados, bem como, controle o distanciamento das filas quando se 
formarem, a capacidade a ser definida por estabelecimento pela autoridade competente 
deverá obdecer a seguinte proporção de 1 (um) cliente a cada 20 m²; 
§ 3ºTodos os estabelecimentos deverão disponibilizar na entrada ou em locais estratégicos de 
fácil acesso, pia com sabonete líquido ou álcool 70%, líquido ou em gel, para a higienização de 
quem entra ou sai do local; 

§4º Fica recomendado que se evite a formação de filas na porta dos estabelecimentos que 
originem aglomerações externas, podendo as empresas serem responsabilizadas na devida 
proporcionalidade; 

§5º Caberá aos estabelecimentos comerciais listados neste inciso, o controle das filas, 
podendo ser distribuídas senhas, agendamentos ou outras medidas que acharem necessárias 
a fim de se evitar aglomerações; 

§6º Fica determinada a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família para realização de 
compras, exceto quando a pessoa necessite de acompanhamento; 

§7º Adotar sistema de pagamento preferencialmente através de cartão magnético; 

§ 8º Medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, 
impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 
Art. 3º As distribuidoras de bebidas, funcionarão de segunda-feira à domingo das 5h às 00h 
e 59 min (horário local), após os horários aqui especificados poderá funcionar na modalidade 
delivery e/ou roleta, mas com portas fechadas. 

Art. 4º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte, exercerão suas 
atividades observado o horário de atendimento de segunda à sábado das 5h às 22h, aos 
domingos das 5h as 12h. 

§ 1º A prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e esportes que demandem 
contato físico, das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais públicos 



e/ou em estabelecimentos privados deverão obedecer os protocolos de prevenção definidos 
previamente pela Secretaria de Esporte e Lazer sendo os requisitos minímos, a proibição de 
bebida alcóolica, aferição da temperatura na entrada/ínicio das atividades observando as 
recomendações da OMS e uso obrigatório de máscara para os que estiverem na reserva; 

§2º O uso das praças públicas e suas quadras de lazer e parques ficam autorizados sendo 
obrigatório o uso de máscara de modo permanente, recomenda-se levar álcool em gel; 

§ 3º Para as academias e similares aplica-se a lotação máxima de 50% (quarenta por cento) de 
sua capacidade e/ou 20 m² por pessoa, devendo o número exato de pessoas por 
estabelecimento ser definido pela autoridade sanitária e de saúde competente; 

I) disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e colaboradores 
em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, 
vestiários, kids room, etc); II) durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada 
área de 1 a 2 vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos 
ambientes; e III) posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de musculação 
e peso livre. IV) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, 
impedindo sua 
entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 

Art. 5º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, lanchonetes e similares poderão 
utilizar de mesas e cadeiras no horário permitido, FICA LIMITADA A 04 (QUATRO) 
CADEIRAS POR MESA que deverão estar espassadas 2 (dois) metros de distância umas das 
outras, sendo obrigatória a marcação do solo, OBRIGADO FICA O ESTABELECIMENTO A 
RECEBER O PAGAMENTO NA MESA ONDE SE ENCONTRA O CLIENTE, vedada a presença 
de filas e aglomeração na hora de acertar a conta, deve possuir e/ou utilizar dos colaboradores 
como fiscais do local e destas regras. 

§ 1ºFamília (somente pai, mãe e filhos que residam na mesma casa) poderão sentar na mesma 
mesa, e não estão sujeitos a limitação de 04 (quatro) pessoas por mesa, a comprovação do 
parentesco aqui citado se dará pela apresentação da documentação de identidade ao 
comerciante e/ou fiscal sanitário/autoridade policial competente. 

§2º A realização de “show ao vivo” fica estritamente condicionada ao consumo de bebidas 
alcoólicas ou não somente na mesa, sendo que as mesmas deverão ser servidas na 
mesa, vedado o atendimento no balcão e trânsito de pessoas, com exceção para ir ao 
banheiro e/ou entrar e sair do evento. 

Paragrafo único. O descumprimento destas determinações enseja interdição imediata e multa. 

Art. 6º As atividades industriais e de mineração em geral, funcionarão sem qualquer restrição 
de dias e horários. 

Art. 7 º Salão de beleza, barbearia, manicure e pedicure e estética em geral, os quais deverão 
realizar atendimento individual, com a utilização de EPI (máscara e luva), efetuando a 
higienização dos utensílios e do ambiente em geral a cada atendimento, respeitada a 
capacidade de máxima de 50% (cinquenta por cento) do local, os clientes que estão 
aguardando deverão obrigatoriamente utilizar máscaras. 

Art. 8º O uso dos parques públicos estaduais, as praias públicas localizadas no centro deste 
município não poderão ser utilizados. 

Art.9 º Os pontos turísticos como as cachoeiras e praias que possuam responsáveis pela 
administração e sejam pontos comerciais devidamente registrados perante a esta 
municipalidade e que estejam regular no que tange aos alvarás funcionamento/sanitário, 
conforme o caso, poderão receber um limite máximo de 70 (setenta) pessoas por período 
(matutino e vespertino), não podendo ultrapassar esse número, sendo necessário o registro 
dos visitantes no local, com as seguintes informações: data, nome, contato, origem e período 



para apresentação no momento de fiscalização, além de observar o Protocolo contido no 
Anexo II deste Decreto; 

Art.10. As feiras, leilões e eventos que serão realizados no município de Nova Xavantina/MT 
poderão ocorrer desde que haja protocolo específico emitido pela autoridade competente, 
que observe no minímo as seguintes determinações; 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimode 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na 
entrada, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de temperatura 
corporal acima de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser 
impedida; II - disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, 
espalhados pelo espaço e/ou em cada mesa de modo uniforme, para utilização pelos 
consumidores; III – uso obrigatório de máscaras para as pessoas que atendam ao público em 
geral; 
IV - limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local; V – Presença de 
no minímo 02 (dois) fiscais sanitários e/ou agentes delegados que realizem a fiscalização; 
VI – Os eventos que contarão com a realização de “show ao vivo” fica estritamente 
condicionado ao consumo de bebidas alcoólicas ou não e alimentos somente na mesa, sendo 
que as mesmas deverão ser servidas por garçons fria-se na mesa, vedado o atendimento no 
balcão e trânsito de pessoas, com exceção para ir ao banheiro e/ou entrar e sair do evento. 

Paragrafo único. O descumprimento destas determinações pelo organizado do evento sujeita 
o mesmo a interdição imediata e multa. 

Art.11.A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles que 
possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de 
segunda-feira à domingo das 5h às 00h e 59min (Horário local). 

§1º As lanchonetes e restaurantes localizados no interior da rodoviária poderão funcionar 
utilizando de 04 (quatro) cadeiras por mesa e distanciadas 2 (dois) metros uma da outra, sem 
limitação de horário. 

CAPÍTULO III 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL 

Art. 12. As atividades religiosas serão permitidas de forma presencial, de segunda à sábado 
das 05h às 23h e aos domingos das 5h às 22h (horário local) desde que observados os 
protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, 
descritos no artigo 9º, com limitação de 40% (quarenta por cento) da capacidade do local e 
com as portas abertas. 

Art. 13. A Pesca, bem como, a utilização das vias fluviais fica permitida somente para 
embarcações com até 4 (quatro) pessoas, frisa-se que a utilização de máscaras é obrigatória. 

§1º O jogo de sinuca e carteado fica permitido, respeitando o limite de 2 (duas) pessoas por 
mesa, sem o consumo de àlcool, bebida ou alimento durante o jogo. É obrigatório o uso de 
máscara. 

CAPÍTULO IV 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL EM GERAL 

Art. 14. Os atendimentos presenciais em órgãos públicos e concessionárias de serviços 
públicos voltam a sua normalidade, respeitada as medidas de biosegurança, obrigatória a 
utilização de máscara, disponibilização de alcool em gel 70% e medição na entrada da 
temperatura corporal. 



Parágrafo único. Os órgãos públicos municipais deverão disponibilizar meios eletrônicos e/ou 
telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados evitando 
assim que haja a necessidade do munícipe ir até o orgão presencialmente – ANEXO I. 

Art. 15. Recomenda-se o atendimento das disposições contidas no presente capítulo ao 
serviço público Federal e Estadual executados no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA FISCALIZAÇÃO. 

Art. 16. O consumo de bebida alcoólica no interior e nas proximidades dos estabelecimentos 
comerciais fica proibido, exceto nos casos expressamente permitidos neste Decreto, O 
DESCUMPRIMENTO DESTE ARTIGO ENSEJA A APLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
TEMPORÁRIA IMEDIATA DE 10 (DEZ) DIAS SEM PREJUÍZO DAS OUTRAS MEDIDAS 
CABÍVEIS. 

Art. 17. O funcionamento das atividades na modalidade delivery é tida como preferencial para 
todas as atividades comerciais , podendo funcionar inclusive aos sábados, domingos e feriados 
sem restrição de horário. 

Art. 18. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do 
Município de Nova Xavantina, no período compreendido entre as 00h e 59m às 5h, de 
segunda-feira à domingo. 

§ 1º Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo: 

I – estabelecimentos hospitalares; II – clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas 
médicas em regime de emergência; III – farmácias e drogarias; IV – funerárias e serviços 
relacionados; V - serviço de segurança pública e privada; VI – serviços de taxi e aplicativo de 
transporte individual remunerado de passageiros; 
VII– profissionais da área fim da Saúde desde que em efetivo serviço; 

VIII– servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, 
Meio Ambiente e Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia 
Militar, Policia Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes, quando em 
pleno exercício da função; 

IX - atividades inerentes a circulação de cargas de qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros necessários à população; X – comercialização de 
medicamentos e/ou gêneros alimentícios mediante sistema delivery, mediante a observância 
de todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde quanto à necessidade de 
higienização do produto; XI – hospedagens e congêneres; 
XII– fornecimento de combustíveis; 

XI- serviços de coleta de lixo, bem como aqueles relacionados ao fornecimento de energia, 
água e 
telefonia; 

§ 2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante 
no caput do presente artigo: I - para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua 
prestação, comprovando-se a necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira 
individual, sem acompanhante; e II – quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida 
de viagens. § 3º Fica autorizada a apreensão e remoção de veículos terrestres e aquáticos, 
bem como, solicitação de apoio de autoridades policiais para fins de condução coercitiva 
do indivíduo, que esteja descumprindo as determinações deste Decreto. 
Art. 19. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas. 



Art. 20. Fica proibida a realização de qualquer tipo de festas em ambiente público e 
privado, confraternização de qualquer natureza, eventos sociais comemorativos, 
“resenhas” em residências particulares, que não cumpram as determinações do art. 10º 
deste decreto. 
Art.21. Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo 

Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas neste Decreto são consideradas 
infrações graves nos termos do art. 139, § único, inciso II do Código Sanitário Municipal, 
ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive 
multas e interdição temporária imediata pelo período minimo de 10 (dez) dias, pelas 
autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 
§ 3º O não atendimento desse Decreto, acarretará o pagamento de MULTA condizente à 
gravidade da situação conforme acima exposto, suspensão das atividades por até 30 (trinta) 
dias e cassação do Alvará de Funcionamento e Sanitário, no caso de insistência/reincidência, 
sem prejuízo de outras medidas cíveis e criminais cabíveis; 

§ 4º A multa aplicável à pessoas privadas e estabelecimentos comerciais será aplicada 
conforme Lei Estadual que trate da matéria. 
Art. 22. A fiscalização das medidas previstas no presente decreto competirá aos servidores 
públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, Meio Ambiente e 
Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia Militar, Policia 
Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes. 

Parágrafo único.Quando da realização da fiscalização, deverá a autoridade policial ser 
informada imediatamente da inobservância das disposições contidas no presente decreto, 
para fins de proceder a certificação do estado de flagrância do tipo penal previsto no art. 268 
do Código Penal, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e administrativa. 

Art. 23. As medidas previstas no presente decreto passarão a ter vigor a partir das 20h00min 
do dia 27 de Agosto de 2021 devendo ser objeto de prorrogação ou alteração a partir do 
dia 20/09/2021, considerando o monitoramento da evolução da COVID-19 e deliberação do 
Comitê de Enfrentamento. 

Art. 24. Revogam-se disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 27 de agosto de 2021. 

João Machado Neto – João Bang Prefeito Municipal 

DECRETO N.º 4.327, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

DECRETO N.º 4.327, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

Decreta ponto facultativo, e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 

- Considerando que o dia 7 de Setembro de 2021 (terça-feira), é feriado nacional; 

- Considerando às medidas de prevenção e combate à proliferação da COVID-19; 

- Considerando os princípios que fundamentam os atos da Administração Pública, em especial 
os da supremacia do interesse público e da economicidade; Decreta: 



Art. 1º Ponto facultativo no dia 6 de setembro de 2021 (segunda-feira), nos órgãos da 
Administração Pública Municipal. 

Parágrafo único. Excluem-se do ponto facultativo de que trata o caput deste artigo: 

I - os serviços inerentes ao Hospital Municipal Dr. Daércio de Oliveira Morais e os órgãos a ele 
vinculados; 

II – os escalonamentos de trabalho de acordo com a demanda de cada Secretaria. 

Art. 2º A Administração Municipal se reserva ao direito de convocar quaisquer servidor(a) 
público(a) municipal para desempenhar suas atribuições no(s) ponto(s) facultativo(s) de que 
trata o art. 1º deste decreto, sem que isso acarrete ônus para o município. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 27 de agosto de 2021 

João Machado Neto – João Bang 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO N.º4.348, DE 14 DE SETEMBRO 2.021. 

Revoga o Decreto nº 4.326/2021 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências; 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações 
que tratam da matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 
10.282, 

de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 
Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o Estado de Mato Grosso tendo como 
conciliadores Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e 
participação do Sec. De Saúde de Mato Grosso – Mauro Carvalho o qual o Prefeito do 
Município de Nova Xavantina-MT foi um dos participantes; 

CONSIDERANDO que atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 
de classificação BAIXO, conforme o Boletim Informativo dos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de 
Setembro 2021 da SMS/NX com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em 
Nova Xavantina/MT; 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 
medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% 
(oitenta e cinco por cento); e 
CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense não desconsiderando a 
importância das atividades econômicas como meio de sobrevivência . DECRETA: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 



Art. 1º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, 
de 25 de março de 2021 e suas posteriores alterações, em especial as contidas no art. 5º, 
inciso I, do mesmo c/c om o art.7º, no âmbito do Município de Nova Xavantina, com a 
aplicação das seguintes medidas sanitárias visando o combate ao COVID-19: 

I - isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de COVID-19, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em protocolos; II - quarentena 
domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID- 19, e 
daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica; III – a 
realização de aulas presenciais em creches públicas, escolas e universidades públicas, no 
âmbito da rede municipal de ensino estão sujeitos a observância do plano de contigência; IV 
- as atividades de lazer deverão obedecer as medidas minímas de prevenção como a 
utlização obrigatória de máscara e distanciamento quando possível entre as pessoas, 
proibido qualquer tipo de aglomeração de pessoas; § 1º Os comércios que estiverem 
autorizados a funcionar deverão obedecer todas as determinações contidas neste Decreto 
sob pena de interdição temporária imediata de 10 (dez) dias, conforme determinação do 
Código Sanitário Municipal e o art. 21 deste Decreto. 
§ 2ºPara fins dos horários contidos neste Decreto será considerado o horário oficial do 
município de Nova Xavantina/MT. 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIDADES ECONÔMICAS AUTORIZADAS 
A FUNCIONAR 

Art. 2º O horário de funcionamento do comércio em geral, sem qualquer distinção de 
ramo, observarão o horário de funcionamento de segunda à domingo das 5h às 00h e 59 min 
(horário local), respeitada a legislação municipal pertinente no que tange ao funcionamento 
em horário especial, após este horário poderão funcionar somente na modalidade delivery 
e/ou roleta, mas com portas fechadas, os estabelecimentos citados no parágrafo único do 
art.11 não estão sujeitos a restrição de horário. 

§ 1ºO disposto no caput do presente artigo não se aplica as seguintes atividades econômicas: 

I – farmácias e drogarias; II – Postos de combustíveis; III – Clínicas de saúde humana e 
animal; e IV – Restaurantes e lanchonetes localizados na rodoviária. § 2º É 
obrigatória nos comércios de grande porte a disposição de 01 (um) funcionário, 
considerados àqueles com mais de 1.000 m² (mil metros quadrados), com a devida proteção, 
para que se faça o controle de fluxo, a higienização e a assepsia dos clientes na porta de 
entrada dos estabelecimentos mencionados, bem como, controle o distanciamento das filas 
quando se formarem, a capacidade a ser definida por estabelecimento pela autoridade 
competente deverá obdecer a seguinte proporção de 1 (um) cliente a cada 20 m²; 
§ 3ºTodos os estabelecimentos deverão disponibilizar na entrada ou em locais estratégicos de 
fácil acesso, pia com sabonete líquido ou álcool 70%, líquido ou em gel, para a higienização de 
quem entra ou sai do local; 

§4º Fica recomendado que se evite a formação de filas na porta dos estabelecimentos que 
originem aglomerações externas, podendo as empresas serem responsabilizadas na devida 
proporcionalidade; 

§5º Caberá aos estabelecimentos comerciais listados neste inciso, o controle das filas, 
podendo ser distribuídas senhas, agendamentos ou outras medidas que acharem necessárias 
a fim de se evitar aglomerações; 

§6º Fica determinada a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família para realização de 
compras, exceto quando a pessoa necessite de acompanhamento; 

§7º Adotar sistema de pagamento preferencialmente através de cartão magnético; 



§ 8º Medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, 
impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 
Art. 3º As distribuidoras de bebidas, funcionarão de segunda-feira à domingo das 5h às 00h 
e 59 min (horário local), após os horários aqui especificados poderá funcionar na modalidade 
delivery e/ou roleta, mas com portas fechadas. 

Art. 4º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte, exercerão suas 
atividades observado o horário de atendimento de segunda à sábado das 5h às 22h, aos 
domingos das 5h as 12h. 

§ 1º A prática de esportes coletivos (futebol, vôlei e outros), e esportes que demandem 
contato físico, das categorias amador e profissional sejam os praticados em locais públicos 
e/ou em estabelecimentos privados deverão obedecer os protocolos de prevenção definidos 
previamente pela Secretaria de Esporte e Lazer sendo os requisitos minímos, a proibição da 
venda de bebida alcóolica no local, aferição da temperatura na entrada/ínicio das atividades 
observando as recomendações da OMS e uso obrigatório de máscara para os que estiverem 
na reserva; 

§2º O uso das praças públicas e suas quadras de lazer e parques ficam autorizadossendo 
obrigatório o uso de máscara de modo permanente, recomenda-se levar álcool em gel; 

§ 3º Para as academias e similares aplica-se a lotação máxima de 60% (sessenta por cento) de 
sua capacidade e/ou 15 m² por pessoa; 

I) disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e colaboradores 
em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, 
vestiários, kids room, etc); II) durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada 
área de 1 a 2 vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos 
ambientes; e III) posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de musculação 
e peso livre. IV) medir a temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, 
impedindo sua 
entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º; 

Art. 5º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, lanchonetes e similares poderão 
utilizar de mesas e cadeiras no horário permitido, FICA LIMITADA A 04 (QUATRO) 
CADEIRAS POR MESA que deverão estar espassadas 2 (dois) metros de distância umas das 
outras, sendo obrigatória a marcação do solo, O ESTABELECIMENTO DEVERÁ PRIORIZAR 
RECEBER O PAGAMENTO NA MESA ONDE SE ENCONTRA O CLIENTE, visando diminuir 
a presença de filas e aglomeração na hora de acertar a conta, deverá possuir e/ou utilizar dos 
colaboradores como fiscais do local e destas regras. 

§ 1ºFamília (somente pai, mãe e filhos que residam na mesma casa) poderão sentar na mesma 
mesa, e não estão sujeitos a limitação de 04 (quatro) pessoas por mesa, a comprovação do 
parentesco aqui citado se dará pela apresentação da documentação de identidade ao 
comerciante e/ou fiscal sanitário/autoridade policial competente. 

§2º A realização de eventos fica estritamente condicionada ao consumo de bebidas 
alcoólicas ou não somente na mesa e/ou similar, evitando ao máximo o atendimento no 
balcão e trânsito de pessoas, com exceção para ir ao banheiro e/ou entrar e sair do evento. 

§3º Os eventos que serão realizados deverão ser comunicados a Secretaria Municipal de 
Turismo, Meio-Ambiente e Agricultura Familiar, com antecedência, sendo obrigatório ao 
entrar a auferição da temperatura corporal das pessoas na entrada dos estabelecimentos, 
impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º, a utililização de máscara 
e a apresentação do cartão de vacinação com cópia de identidade. 

§4º Aplica-se somente aos eventos citados no §2º e §3º o horário excepcional de realização 
até as 03hs da manhã, horário este em que o evento já deverá estar encerrado e de portas 
fechadas. 



§5º O descumprimento destas determinações enseja interdição imediata e multa. 

Art. 6º As atividades industriais e de mineração em geral, funcionarão sem qualquer restrição 
de dias e horários. 

Art. 7 º Salão de beleza, barbearia, manicure e pedicure e estética em geral, os quais deverão 
realizar atendimento individual, com a utilização de EPI (máscara e luva), efetuando a 
higienização dos utensílios e do ambiente em geral a cada atendimento, respeitada a 
capacidade de máxima de 50% (cinquenta por cento) do local, os clientes que estão 
aguardando deverão obrigatoriamente utilizar máscaras. 

Art. 8º O uso dos parques públicos estaduais, as praias públicas localizadas no centro deste 
município deverão ser evitados, sendo que se utilizada fica proibido o consumo de bebida 
alcólica que não seja nos moldes do art. 5º “caput” e art.9º deste Decreto. 

Art.9 º Os pontos turísticos como as cachoeiras e praias que possuam responsáveis pela 
administração e sejam pontos comerciais devidamente registrados perante a esta 
municipalidade e que estejam regular no que tange aos alvarás funcionamento/sanitário, 
conforme o caso, poderão receber um limite máximo de 50 (cinquenta por cento) de sua 
capacidade máxima, ou 1 pessoa a cada 20m², sendo necessário o registro dos visitantes no 
local, com as seguintes informações: data, nome, contato, origem e período para apresentação 
no momento de fiscalização, além de observar o Protocolo contido no Anexo II deste Decreto; 

Art.10. As feiras, leilões e eventos econômicos que serão realizados no município de Nova 
Xavantina/MT poderão ocorrer desde que haja protocolo específico emitido pela autoridade 
competente, que observe no minímo as seguintes determinações; 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimode 
1,5 m (um metro e meio), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na 
entrada, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses de temperatura 
corporal acima de fora da normalidade (37,5º C) a entrada deve ser 
impedida; II - disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, 
espalhados pelo espaço e/ou em cada mesa de modo uniforme, para utilização pelos 
consumidores; III – uso obrigatório de máscaras para as pessoas que atendam ao público em 
geral; 
IV - limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local; 
Paragrafo único. O descumprimento destas determinações pelo organizado do evento sujeita 
o mesmo a interdição imediata e multa. 

Art.11.A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles que 
possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de 
segunda-feira à domingo das 5h às 00h e 59min (Horário local). 

§1º As lanchonetes e restaurantes localizados no interior da rodoviária poderão funcionar 
utilizando de 04 (quatro) cadeiras por mesa e distanciadas 2 (dois) metros uma da outra, sem 
limitação de horário. 

CAPÍTULO III 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL 

Art. 12. As atividades religiosas serão permitidas de forma presencial, de segunda à sábado 
das 05h às 03hs e aos domingos das 5h às 22hs (horário local) desde que observados os 
protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, 
descritos no artigo 9º, com limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local e 
com as portas abertas. 

Art. 13. A Pesca, bem como, a utilização das vias fluviais fica permitida somente para 
embarcações com até 4 (quatro) pessoas, frisa-se que a utilização de máscaras é obrigatória. 



§1º O jogo de sinuca e carteado fica permitido, respeitando o limite de 2 (duas) pessoas por 
mesa que deverão estar espassadas uma distância minima umas das outras de 2 (dois) metros. 

CAPÍTULO IV 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL EM GERAL 

Art. 14. Os atendimentos presenciais em órgãos públicos e concessionárias de serviços 
públicos voltam a sua normalidade, respeitada as medidas de biosegurança, obrigatória a 
utilização de máscara, disponibilização de alcool em gel 70% e medição na entrada da 
temperatura corporal. 

Parágrafo único. Os órgãos públicos municipais deverão disponibilizar meios eletrônicos e/ou 
telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados evitando 
assim que haja a necessidade do munícipe ir até o orgão presencialmente – ANEXO I. 

Art. 15. Recomenda-se o atendimento das disposições contidas no presente capítulo ao 
serviço público Federal e Estadual executados no âmbito do Município de Nova 
Xavantina/MT. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA FISCALIZAÇÃO. 

Art. 16. O consumo de bebida alcoólica no interior e nas proximidades dos estabelecimentos 
comerciais fica proibido, exceto nos casos expressamente permitidos neste Decreto, O 
DESCUMPRIMENTO DESTE ARTIGO ENSEJA A APLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
TEMPORÁRIA IMEDIATA DE 10 (DEZ) DIAS SEM PREJUÍZO DAS OUTRAS MEDIDAS 
CABÍVEIS. 

Art. 17. O funcionamento das atividades na modalidade delivery é tida como preferencial para 
todas as atividades comerciais , podendo funcionar inclusive aos sábados, domingos e feriados 
sem restrição de horário. 

Art. 18. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas. 

Art. 19. Fica proibida a realização de qualquer tipo de festas em ambiente público e 
privado, confraternização de qualquer natureza, eventos sociais comemorativos, 
“resenhas” em residências particulares, que não cumpram as determinações do art. 10º 
deste decreto. 
Art.20. Os agentes fiscais municipais em conjunto com os órgãos de segurança pública 
estaduais competentes devem atuar de forma ostensiva na fiscalização das regras deste 
Decreto. 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas sujeita as pessoas físicas ensejará a lavratura 
de Termo 

Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente. 

§ 2º O descumprimento das determinações contidas neste Decreto são consideradas 
infrações graves nos termos do art. 139, § único, inciso II do Código Sanitário Municipal, 
ensejando a aplicação das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive 
multas e interdição temporária imediata pelo período minimo de 10 (dez) dias, pelas 
autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. 
§ 3º O não atendimento desse Decreto, acarretará o pagamento de MULTA condizente à 
gravidade da situação conforme acima exposto, suspensão das atividades por até 30 (trinta) 
dias e cassação do Alvará de Funcionamento e Sanitário, no caso de insistência/reincidência, 
sem prejuízo de outras medidas cíveis e criminais cabíveis; 



§ 4º A multa aplicável à pessoas privadas e estabelecimentos comerciais será aplicada 
conforme Lei Estadual que trate da matéria. 
Art. 21. A fiscalização das medidas previstas no presente decreto competirá aos servidores 
públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Turismo, Meio Ambiente e 
Agricultura Familiar, Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Policia Militar, Policia 
Judiciária Civil e, no que couber demais autoridades compententes. 

Parágrafo único.Quando da realização da fiscalização, deverá a autoridade policial ser 
informada imediatamente da inobservância das disposições contidas no presente decreto, 
para fins de proceder a certificação do estado de flagrância do tipo penal previsto no art. 268 
do Código Penal, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e administrativa. 

Art. 22. As medidas previstas no presente decreto passarão a ter vigor a partir do dia 15 de 
Setembro de 2021 devendo ser objeto de prorrogação ou alteração quando a autoridade 
competente achar necessário ou houver mudança no panorama do Covid-19. 

Art. 23. Revogam-se disposições em contrário. 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 14 de Setembro de 
2021. 

João Machado Neto – João Bang Prefeito Municipal 
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