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LEVANTAMENTO DOS DECRETOS, PORTARIAS E CAMPANHAS 

MUNICIPAIS DO ANO DE 2021 

 

CIDADE PARA MONITORAR:  

NOVA LACERDA 

 

Dados disponíveis em: 

 

https://www.novalacerda.mt.gov.br/Transparencia/Covid-19/Decretos/ 

 

 

DECRETO NO 1.626 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

"Decreta medidas visando a 

contenção do avanço da pandemia do 

novo Coronavírus - COVID-19 no 

Município de Nova Lacerda — MT," 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, e: 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da 

República; 

https://www.novalacerda.mt.gov.br/Transparencia/Covid-19/Decretos/
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CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 672 e da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI no 6.341, reafirmou a competência concorrente da 

União, Estados e Municípios para legislarem sobre normas que cuidem da 

saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica; 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, por meio 

do qual classificou como pandemia a contaminação da doença COVID19, 

causado pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2);You 

CONSIDERANDO 0 teor do Decreto Estadual no 522, de 12 de junho de 2020, 

alterado pelo Decreto no 573, de 23 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO 0 Decreto Municipal o 1.550 de 20 de agosto de 2020, que 

declara o estado de calamidade pública no âmbito do município de Nova 

Lacerda-MT, bem como o seu reconhecimento pela Assembléia Legislativa de 

Mato Grosso, através da Resolução 6.842 de 09 de setembro de 2.020. 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lacerda- 

MT divulgou o boletim epidemiológico COVID-19, em 06 de janeiro de 2021, 

com 241 casos de infecção desde o inicio da pandemia, sendo 197 pessoas 

recuperadas, resultando atualmente, no momento, em 44 pessoas contaminadas 

e 04 óbitos confirmados. 

DECRETA: 

Art. 1 0 0 atendimento nas unidades da saúde somente ocorrerá na modalidade 

urgência/emergência, até notável redução dos casos de covid-19 no Município 

de Nova Lacerda-MT. 

Art. 20 0 funcionamento do comércio local, casas lotéricas, bancos e igrejas, bem 

como os órgãos públicos, seguirão as seguintes medidas: 
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I - O distanciamento seguro entre as pessoas em todos os ambientes, 

internos e externos, sendo permitida, no máximo, 70% da capacidade de 

lotação. 

II - Demarcação das áreas de fluxo de pessoas, evitando aglomerações, e, 

em caso de formação de filas, sinalizar preferencialmente no chão ou em local 

visível a posição em que as pessoas permanecerão, garantindo uma distância 

mínima de 1,5m (um metro e meio); 

III — Uso de máscara de proteção facial, que proteja nariz e boca, barrando 

a entrada de pessoas que não estejam utilizando-a, sendo obrigatório seu uso 

por servidores, munícipes, clientes e funcionários; 

IV — Disponibilização de álcool em gel 70% para servidores, munícipes, 

clientes e funcionários nas entradas/acessos dos órgãos públicos, comércios e 

espaços públicos nos pontos de maior circulação de pessoas; 

V - Priorizar o atendimento de pessoas que são consideradas grupo de risco, 

evitando sua longa permanência nos estabelecimentos. 

 
Art. 3 0 As academias de atividades fisicas e afins, funcionarão de acordo com 

as medidas dispostas no artigo 1 0 desse decreto, observando a quantidade de, 

no máximo, 05 pessoas por horário de atendimento. 

Parágrafo Unico — As atividades fisicas e esportes coletivos praticadas em 

campos, quadras e praças que causem contato e aglomerações ficam proibidas. 

Art. 40 Fica determinada a interdição, bem como a proibição ao acesso do 

público à Cascata Parque Natural Municipal Uirapuru, Balneário Beira Rio, 

bem como qualquer aglomeração em rios, lagos e demais cachoeiras 

localizadas no Município de Nova Lacerda-MT. 
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Art. 50 Fica proibido a locomoção de qualquer cidadão no território do 

Município de Nova Lacerda, no período compreendido das 22:00 às 05:00 

horas. 

 1 0 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 laboratórios; 

IV - funerárias e serviços relacionados; 

V - serviço de segurança pública e privada; 

VI - serviços de taxi e ônibus; 

VII — os profissionais da área fim da Saúde, bem como em suas atuações de 
fiscalização 

das proibições contidas nesse decreto; VIII - atividades inerentes a circulação 
de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de 
gêneros necessários à população; 

 20 Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário 

constante no caput do presente artigo: 

I - para fins de acesso aos serviços essenciais elou sua prestação, 

comprovando-se a necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira 

individual, sem acompanhante; 

II - para a retirada de alimentos em bares e lanchonetes, preferencialmente, 

de maneira individual, sem acompanhante; ficando expressamente vedado o 

consumo no local; 



PREFEITURA MUNICIPAL  

LACERDA 

Gesta 2017-2020 

Rua 16 de Julho, 815 - Centro CEP: 78243-000 - Nova Lacerda - MT Fone: 065 3259-4149 

/ 4045 

III - quando em trânsito decorrente de retorno elou partida de viagens 

oriundas do município de Nova Lacerda-MT. 

Art. 60 0 Município poderá adotar medidas mais restritivas do que as contidas 

neste decreto, desde que justificadas em dados concretos locais que 

demonstrem a necessidade de maior rigor para o controle da disseminação do 

novo coronavírus. 

Art. 70 0 servidor público municipal com caso suspeito ou confirmado de 

contaminação pelo coronavírus, de acordo com protocolo estabelecido pela 

autoridade sanitária, deverá se afastar no período previsto no atestado médico e 

comunicar o fato a chefia imediata, com toda a documentação pertinente. 

Parágrafo Unico - Os atestados médicos e demais documentos deverão ser 

encaminhados para o e-mail: (rh@novalacerda.mt.gov.br), endereçados ao 

Setor de Recursos Humanos. 

DAS PENALIDADES 

Art. 80 Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as 

autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infração 

administrativa previsto no inciso VIII, do artigo 10 da Lei Federal no 6.437, de 

20 de agosto de 1977, no art. 65 da Lei Estadual no 7.110, de 10 de fevereiro de 

1999, bem como informar aos órgãos competentes eventuais práticas de ilícitos 

administrativo, cíveis e criminais. 
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Art. 90 A violação das normas contidas neste Decreto ainda sujeitam o infrator 

as penalidades previstas na Lei Federal no 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997, que dispõe 

sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, 

estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras providências, no Código 

Penal Brasileiro e na legislação municipal, dentro os quais: 

I - Infração de medida sanitária preventiva, tipificada no art. 268, do Código 

Penal Brasileiro, nos seguintes termos: 

a) "Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a 

um ano, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente 

é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, 

dentista ou enfermeiro." 

II — Infração contida no art. 39, inciso XIV, da Lei no 8.078/1990, que assim 

dispõe: 

a) "Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: 

XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um 

número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa 

como máximo." 

III — As condutas tipificadas nos arts. 61, 65, 75 76, da Lei no 8.078/1990, assim 

dispostas: 

a) "Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste 

código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas 

tipificadas nos artigos seguintes". 

b) "Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando 

determinação de autoridade competente: Pena Detenção de seis meses a dois 

anos e multa. 
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 1 0 As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à 

lesão corporal e à morte. 

 20 A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza 

o crime previsto no caput deste artigo". 

c) "Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos 

neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, 

bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, 

permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à 

venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de 

serviços nas condições por ele proibidas." 

d) "Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste 

código: 

I - serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de 

calamidade; 

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;" 

Art. 10 Ficam revogados as normas dos decretos anteriores no que for contrário 

a este decreto. 

Art. 11 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação até o dia 23 de 

janeiro de 2021, com possibilidade de prorrogação. 

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, em 08 de janeiro de 2.021 

Uilson Jos da Silva 

Prefeito Municipal 

DECRETO NO 1.631 DE 14 DE JANEIRO DE 2021. 
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"Altera dispositivos do Decreto no 

1.626, de 08 de janeiro de 2021, e 
institui medidas complementares de 
contenção do avanço da pandemia do 
novo Coronavírus - COVID-19 no 
Município de Nova Lacerda — MT," 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, e: 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 672 e da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI no 6.341, reafirmou a competência concorrente da 

União, Estados e Municípios para legislarem sobre normas que cuidem da 

saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica; 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, por meio 

do qual classificou como pandemia a contaminação da doença COVID19, 

causado pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual no 522, de 12 de junho de 2020, 

alterado pelo Decreto no 573, de 23 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 0 1.550 de 20 de agosto de 2020, que 

declara o estado de calamidade pública no âmbito do município de Nova 

Lacerda-MT, bem como o seu reconhecimento pela Assembléia Legislativa de 

Mato Grosso, através da Resolução 6.842 de 09 de setembro de 2.020. 
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CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Nova LacerdaMT 

divulgou o boletim epidemiológico COVID-19, em 14 de janeiro de 2021, com 

338 casos de infecção desde o inicio da pandemia, sendo 203 pessoas 

recuperadas, resultando atualmente, no momento, em 135 pessoas 

contaminadas e 04 óbitos confirmados. 

DECRET A: 

Art. 1 0 0 caput do artigo 20 do Decreto no 1.626, de 08 de janeiro de 2021, passa 

a vigorar com a seguinte alteração introduzida por esse Decreto: 

"Art. 20 0 funcionamento do comércio local, casas lotéricas e bancos, 

bem como os órgãos públicos, seguirão as seguintes medidas:" 

Art. 20 Ficam suspensas as atividades em templos religiosos, igrejas e vigílias 

que causam aglomerações, independente do número de pessoas. 

Art. 30 Os restaurantes, lanchonetes, bares, botequins, conveniências e 

congêneres funcionarão somente na modalidade entrega em domicílio 

(delivery), ou entrega na porta, fora do estabelecimento, e, em caso de filas para 

retirada, deve ser mantida a distância de 1,5m (um metro e meio) entre as 

pessoas, ficando expressamente vedado o consumo no local. 

Parágrafo Unico — Fica vedado, nos supermercados e congêneres, em qualquer 

caso, o consumo de alimentos dentro do estabelecimento. 

Art- 40 Ficam suspensas as academias, centros de treinamento, ginásticas, salas 

de atividades fisicas, salas de yoga, estúdios de dança e similares, independente 

do número de pessoas. 
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Parágrafo único — Revoga-se o caput do art. 3 0 do Decreto no 1.626, de 08 de 

janeiro de 2021, permanecendo em vigor seu parágrafo único 

 

Art. 50 0 caput do artigo 50 do Decreto no 1.626, de 08 de janeiro de 2021, passa 

a vigorar com a seguinte alteração introduzida por esse Decreto: 

"Art. 50 Fica proibida a locomoção de qualquer cidadão no território do 

Município de Nova Lacerda, no período compreendido entre as 21:00 às 

05:00 horas." 

Art. 60 Fica proibida a realização de festas, reuniões e demais eventos que 

causem aglomerações em residências ou lugares públicos. 

Art. 70 0 descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeita o infrator 

a aplicação de multas pecuniárias, sem prejuízo de apuração de eventuais 

práticas de infrações administrativas e de crime contra a saúde pública citadas 

nos artigos 80 e 90 Decreto no 1.626, de 08 de janeiro de 2021. 

 1 0 A multa de que trata o caput deste artigo será no valor de 12 (doze) UPF 

municipal — equivalente hoje a R$ 575,76 (quinhentos e setenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos), por qualquer ação ou omissão de descumprimento. 

 20 Em caso de primeira reincidência a multa será aplicada no valor de 24 (vinte 

e quatro) UPF municipal — equivalente a R$ 1.151,52 (um mil cento e 

cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), por qualquer ação ou omissão 

de descumprimento. 

30 Em caso de segunda reincidência, além da aplicação da multa prevista no 

20 deste artigo, a equipe fiscalizadora deverá lacrar o estabelecimento e o 

interditar pelo prazo de 36 (trinta e seis) horas. 
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Art. 80 Ficam revogados as normas dos decretos anteriores no que for contrário 

a este decreto. 

Art. 90 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação por prazo 

indeterminado enquanto durar o alto índice de contaminação do coronavírus. 

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, em 14 de janeiro de 2021 

Uilson ose d Silva 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO NO 1.636 DE 25 DE JANEIRO DE 2021. 

"Altera dispositivos do Decreto n o 1.631 de 
14 de janeiro de 2021 e 1.626 de 08 de 
janeiro de 2021, e outras providências 
quanto ao avanço do novo Coronavírus - 
COVID-19 no Município de Nova Lacerda 

— MT," 

 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica Municipal, e: 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República; 
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CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, por meio do qual 

classificou como pandemia a contaminação da doença COVID19, causado pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2); 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Nova LacerdaMT 
divulgou o boletim epidemiológico COVID-19, em 22 de janeiro de 2021, com 
388 casos de infecção desde o inicio da pandemia, sendo 270 pessoas 
recuperadas, resultando atualmente, no momento, em 118 pessoas contaminadas 
e 04 óbitos confirmados, havendo uma diminuição do número de pessoas 
contaminadas. 

DECRETA: 

0 
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Art. 20 Volta a vigorar o artigo 3 0 do Decreto no 1.626, de 08 de Janeiro de 2021. 

Art. Y Continua vigorando os decretos no 1.631, de 14 de janeiro de 2021 e 1.626, de 

08 de janeiro de 2021, bem como suas alterações, por prazo indeterminado. 

Art. 40 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação por prazo indeterminado 

enquanto durar o alto índice de contaminação do coronavírus (Covid- 19). 

Art. 50 Ficam revogados as normas dos decretos anteriores no que for contrário a 

este decreto  

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, em 25 de janeiro de 2021. 

  'o  

Fica  revogado  o  artigo  4 ,  bem  como  seu  parágrafo  único,  do  Decreto Art.  1  0  
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Uilson Jose da ilva 

Prefeito Municipal 
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DECRETO NO 1.642 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021. 

"Altera dispositivo do Decreto no 1.631 

de 14 de janeiro de 2021 e 1.626 de 08 

de janeiro de 2021, e outras 

providências quanto ao avanço do novo 

Coronavírus - COVID-19 no Município 

de Nova Lacerda — MT " 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica Municipal, e: 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
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ações e sewiços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 

196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, por 

meio do qual classificou como pandemia a contaminação da doença 

COVID19, causado pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Nova 

LacerdaMT divulgou o boletim epidemiológico COVID-19, em 03 de 

fevereiro de 2021, com 436 casos de infecção desde o inicio da pandemia, 

sendo 319 pessoas recuperadas, resultando atualmente, no momento, em 117 

pessoas contaminadas e 05 óbitos confirmados. 

DECRETA; 

Art. 1 0 As atividades e cultos em templos religiosos, igrejas e vigílias 

funcionarão com distanciamento seguro de 1,5 (um e meio) metros entre as 

pessoas, permitida, no máximo, 50% da capacidade de lotação, sendo 

obrigatório o uso de máscara de proteção facial, que proteja nariz e boca, 
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barrando a entrada de pessoas que não estejam utilizando-a, bem como a 

disponibilização de álcool em gel 70% para o público presente. 

Art. 20 Continua vigorando os decretos no 1.631, de 14 de janeiro de 2021 e 

1.626, de 08 de janeiro de 2021, bem como suas alterações, por prazo 

indeterminado. 

Art. Y Este decreto entra em vigor no dia 05 de fevereiro de 2021, vigendo 

por prazo indeterminado enquanto durar o alto índice de contaminação do 

coronavírus (Covid-19). 

Art. 40 Ficam revogados as normas dos decretos anteriores no que for contrário 

a este decreto 
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Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, em 03 de fevereiro de 2021. 

Uilson Jose a Silva 
 

Prefeito Municipal Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Nova 

Lacerda 

DECRETO NO 1.656 DE 02 MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre as

 medidas restritivas para 

 conter a disseminação da 

Covid-19 e dá outras 

providências.  

UILSON JOSÉ DA SILVA, Prefeito do Município de Nova 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei; e, 

CONSIDERANDO 0 Decreto no 836, de 01 de março de 2021, 

publicado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, em que 

atualiza as medidas restritivas para conter a disseminação da 

Covid-19 e determina medidas de caráter emergencial a serem 

seguidas pelos Municípios, tendo em vista o expressivo 

aumento de casos e o estrangulamento da rede pública e 

particular de saúde. 

 CONSIDERANDO a fundamentação que originou a decisão e 

a formalização do. Diploma emanado pelo Executivo Estadual; 
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CIL  

CONSIDERANDO, que as medidas restritivas trazidas no 

Decreto n o 836/2021 terão vigência pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

DECRET A: 

Art. 1 0 Ficam suspensos os efeitos de todos os Decretos 

Municipais que tratam de medidas restritivas relacionadas ao 

Coronavírus (Covid-19), de modo que a partir da presente data 

passa a vigorar apenas aquelas definidas no Decreto no 836, de 

OI de março de 2021, emitido pelo Governo do estado de 

Mato Grosso. 

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Lacerda-MT, 02 de 

março de 2021. 

N JOS DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Rua 16 de Julho, 815 - Centro - CEP 78243-000 - Nova Lacerda/MT 
Fone/Fax: (65) 3259-4045 / 4140 e-mail: imprensa@novalacerda.mt.gov.br 

DECRETO 1.661 DE 19 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre atualização das medidas 

restritivas para conter a disseminação 

da Covid-19 e dá outras providências. 

Considerando o Decreto no 836, de OI de março de 2021 e 842 de 04 de março 

de 2021, ambos do Governo do Estado de Mato Grosso, bem como o Decreto 

861 de 15 de março de 2021, que altera dispositivo do Decreto no 836, de 01 de 

março de 2021 e prorroga os seus efeitos. 

Considerando os dados contidos no Painel Epidemiológico no 372 

Coronavírus/Covid-19 Mato Grosso, de 15 de março de 2021, da Secretaria 
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Estadual de Saúde, que indicam que a taxa de ocupação dos leitos públicos de 

UTI's no Estado de Mato Grosso está em 94,7% (noventa e quatro vírgula sete 

por cento); 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lacerda-MT 

divulgou o boletim epidemiológico COVID-19, em 18 de março de 2021, com 

580 casos de infecção desde o inicio da pandemia, sendo 514 pessoas 

recuperadas, resultando atualmente, no momento, em 66 pessoas contaminadas 

e 04 óbitos confirmados. 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais: 

DECRETA: 

Art. 1 0 - Ficam mantidas todas as medidas restritivas definidas no Decreto no 

836, de OI de março de 2021, emitido pelo Governo do estado de Mato Grosso, 

e suas alterações posteriores, inclusive o prazo de vigência, o qual foi 

prorrogado até 04/04/2021, adotadas no âmbito do Município de Nova 

Lacerda/MT. 

Art. 20 - Ficam SUSPENSAS as atividades abaixo relacionadas enquanto perdurarem 

os efeitos do Decreto no 836, de 01 de março de 2021, até o dia 04/04/2021:

  
I - Eventos sociais (Ex.: festas em geral, aniversários, batizados, formaturas, 

datas comemorativas, confraternizações, tudo aquilo que reúna pessoas, 

com o intuito de celebrar e comemorar algum feito ou acontecimento), 

independente do número de pessoas ou de se tratar de local aberto ou 

fechado; 

II - Eventos esportivos públicos ou privados, corporativos, empresariais, 

técnicos e científicos realizadas de forma presencial; 
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III - Aulas presenciais, seja da rede pública ou privada de ensino; 

IV - Funcionamento de creches/hoteizinhos particulares; 

V — Projetos sociais com atendimento presencial vinculados às 

Secretarias Municipais de Assistência Social e Trabalho e de Esporte e 

Lazer; 

VI — Prática de esportes coletivos e de contato, independente do 

número de pessoas ou da idade dos participantes, seja adulto ou infantil, em 

espaços públicos ou privados (clubes em geral); 

Art. 30 - Cultos, missas e reuniões de cunho religioso realizadas de forma 

presencial, somente poderá ocorrer com 30% (trinta por cento), de sua ocupação 

local; 

Art. 40 - Funcionamento de academias, seja as públicas ao ar livre ou as 

particulares em locais fechados, com o número máximo de 5 (cinco) alunos por 

vez, e mantidas as regras de higiene, espaçamento e distanciamento, definidas 

pela Organização Mundial de Saúde; 

Parágrafo Unico. Os instrutores/professores/educadores fisicos poderão manter 

também atendimento fora das academias, com mesmo número de pessoas do 

caput anterior. 

Art. 50 - Fica PROIBIDO o consumo de bebidas alcoólicas em bares, 

conveniências, restaurantes e congêneres 

Art. 60 - Fica determinado aos proprietários de supermercados, mercados, 

mercearias, padarias, docerias e afins, que observe na íntegra as medidas 

preventivas e restritivas abaixo:  

I - disponibilizar locais adequados para lavagem frequente das mãos com 

água e sabão elou disponibilização de álcool na concentração de 70%, na 

entrada do estabelecimento; 
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II — manter um colaborador na porta do estabelecimento munido de 

produto de assepsia (álcool na concentração de 70%, podendo ser em forma de 

gel) para que aplique não só nos carrinhos como nas mãos dos clientes logo na 

entrada; 

III — controlar a entrada de clientes, mediante disponibilização de senha, na 

medida que não ultrapasse 01 (uma) pessoa a cada 20 (vinte) metros quadrados; 

IV — exigir o uso de máscara e EPI, tanto aos empregados e colaboradores, 

quanto aos clientes em compra; 

V — exigir que se mantenha no local apenas um membro por família em 

compra, de forma a restringir a quantidade de pessoas e proporcionar que outro 

cliente possa receber senha para entrada; 

VI - devem ser realizadas marcações no piso/calçada, de modo que as 

pessoas fiquem cientes da obrigatoriedade de manter distância de 1,5 (um 

metro e meio) umas das outras. 

 1 0 - É obrigatório manter a informação do quantitativo de clientes afixado na 

parte externa do estabelecimento, tanto para conscientização como para 

fiscalização do cumprimento do que foi determinado neste Decreto, não 

podendo infringir o número de pessoas por metro quadrado, conforme item III, 

deste artigo. 

Art. 70 - O descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeita o 

infrator a aplicação de multas pecuniárias, sem prejuízo de apuração de 

eventuais práticas de infrações administrativas e de crime contra a saúde 

públicacitadas nos artigos 80 e 90 Decreto no 1.626, de 08 de janeiro de 2021. 

 1 0 A multa de que trata o caput deste artigo será no valor de 12 (doze) UPF 

municipal — equivalente hoje a R$ 575,76 (quinhentos e setenta e cinco reais 

e setenta e seis centavos), por qualquer ação ou omissão de descumprimento. 
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SS 20 Em caso de primeira reincidência a multa será aplicada no valor de 24 (vinte 

e quatro) UPF municipal — equivalente a R$ 1.151,52 (um mil cento e cinquenta 

e um reais e cinquenta e dois centavos), por qualquer ação ou omissão de 
descumprimento. 

SS 30 Em caso de segunda reincidência, além da aplicação da multa prevista no 

20 deste artigo, a equipe fiscalizadora deverá lacrar o estabelecimento e o 

interditar pelo prazo de 36 (trinta e seis) horas.. 

Art. 80 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá seus 
efeitos no período de 19 de março de 2021 até 04 de abril de 2021. 

Art. 90 - Ficam revogadas todas as disposições em contrário já estabelecidas no 
âmbito Municipal. 

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, em 19 de março de 2021. 

 
Uilson José da Silva Prefeito 

Municipal 
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DECRETO Nº 1.665   DE 31 DE MARÇO DE 2021.  

  

  

Dispõe sobre atualização das medidas 

restritivas para conter a disseminação da 

Covid-19 e dá outras providências.  

  

  

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais:  

  

Considerando o Decreto nº  874, de 25 de março de 2021, emitido pelo Governo 

do Estado do Mato Grosso.  

  

Considerando os dados contidos no Decreto nº 874, na qual o Municio de Nova 

Lacerda, MT, encontra-se classificado no artigo 5º, inciso III – Nível de Risco Alto.  

  

Considerando que por Decisão Judicial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

determinou acatamento ao referido Decreto.  

  

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lacerda-MT divulgou 

o boletim epidemiológico COVID-19, nº 227, em 30 de março de 2021, com 651 

casos de infecção desde o inicio da pandemia, sendo 594 pessoas recuperadas, 

resultando atualmente, no momento, em 57 pessoas contaminadas e 06 óbitos 

confirmados.  

  

  

DECRETA:  

  

Art. 1º - Vigerão em todo o território do Município de Nova Lacerda, MT, do dia 

30 (trinta) do mês de março ao dia 09 (nove) do mês de abril de 2021, as regras 

trazidas pelo Decreto Estadual n.º 874, de 25 de março de 2021, nos termos 

descritos nos artigos a seguir.  

  

Art. 2º - Fica expressamente vedada qualquer atividade de lazer ou evento que 

cause aglomeração;  
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Art. 3º - Fica expressamente vedada o atendimento presencial em órgão públicos e 

concessionárias  de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de 

atendimento ao público não-presenciais;  

  

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica para serviços de saúde e sessões de 

licitações.  

  

§ 2º - Os telefones e email para atendimentos ao público são: (65) 3259-4045 e (65) 

3259-4140, e pelo email: administração@novalacerda.mt.gov.br.  

  

Art. 4º - Durante a vigência deste Decreto o Município adotara medidas 

preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo a quarentena 

voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para 

evitar a circulação e aglomeração de pessoas.   

  

Art. 5º - Com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação e 

reduzir o impacto no sistema de saúde o Município adotara as seguintes medidas 

não farmacológicas:  

  

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, 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%, juntamente com aparelho de medidor de 

temperatura;  

  

e) ampliar, em estabelecimentos públicos e privados, a frequência diária de 

limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como pisos, 
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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, 

ainda que artesanal;  

  

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 

da Saúde;  

  

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;  

  

l) quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco 

definidos pelas autoridades sanitárias;  

  

Art. 6º - Fica proibido cultos, missas e reuniões de cunho religioso realizadas de 

forma presencial, somente poderá ocorrer de forma virtual;  

  

Art. 7º - Fica proibido o funcionamento de academias, seja as públicas ao ar livre 

ou as particulares em locais fechados, para evitar aglomeração;   

  

Art. 8º - Fica proibido a venda e consumo de bebidas alcóolicas em bares, 

conveniências, restaurantes, supermercados, mercados, mercearias e congêneres;  
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Art. 9º -  Fica determinado aos proprietários de supermercados, mercados, 

mercearias, padarias, docerias e afins, que observe na íntegra as medidas 

preventivas e restritivas abaixo:  

  

I - disponibilizar locais adequados para lavagem frequente das mãos com água 
e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%, na entrada do 

estabelecimento;  

  

II – manter um colaborador na porta do estabelecimento munido de produto de 

assepsia (álcool na concentração de 70%, podendo ser em forma de gel) para que 

aplique não só nos carrinhos como nas mãos dos clientes logo na entrada, 

juntamente com medidor de temperatura;  

  

III – controlar a entrada de clientes, mediante disponibilização de senha, na 

medida que não ultrapasse 01 (uma) pessoa a cada 20 (vinte) metros quadrados;  

  

IV – exigir o uso de máscara e EPI, tanto aos empregados e colaboradores, 

quanto aos clientes em compra;  

  

V – exigir que se mantenha no local apenas um membro por família em compra, 

de forma a restringir a quantidade de pessoas e proporcionar que outro cliente possa 

receber senha para entrada;  

  

VI - devem ser realizadas marcações no piso/calçada, de modo que as pessoas 

fiquem cientes da obrigatoriedade de manter distância de 1,5 (um metro e meio) 

umas das outras.       

  

§ 1º - É obrigatório manter a informação do quantitativo de clientes afixado na parte 

externa do estabelecimento, tanto para conscientização como para fiscalização do 

cumprimento do que foi determinado neste Decreto, não podendo infringir o 

número de pessoas por metro quadrado.  

  

Art. 10º Os estabelecimentos que não forem proibidos de funcionar, inclusive 

supermercados, mercados, mercearias e congêneres, poderão manter seu horário de 

atendimento normal aberto ao público de segunda a sexta feira das 05:00 hs ás 19:00 

horas e aos finais de semana, sábados e domingos das 05:00 hs ás 12:00 horas, 

desde que obedecidos os protocolos de saúde já mencionados neste Decreto.  
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§1º - As farmácias, serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de transporte 

rodoviário, transporte individual de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as 

funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as 

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

manutenção de energia, água, telefonia, coleta de lixo e as atividades de logísticas 

de distribuição de alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário do caput 

deste artigo, mas ficam sujeitas às demais disposições deste Decreto.  

  

§ 2 - Excepcionalmente, os restaurantes poderão funcionar aos sábados e domingos 

até às 14h.  

  

Art. 11° - Os bares e lanchonetes somente poderão atender na modalidade de 

retirada em balcão ou Drive-Thru até às 19h45m e de entrega em domicílio 

(delivery) até às 23h.  

  

Art. 12º - Nos serviços de táxi, fica o número de passageiros limitados a 2 pessoas, 

devendo o taxista utilizar máscara e fornecer máscara aos passageiros, além de 

realizar assepsia da parte interna do veículo após o atendimento.  

  

Art. 13º - Os escritórios de Advocacia, Contabilidade, Assessoria Rural, Assessoria 

de qualquer natureza, devem suspender o atendimento presencial de seus clientes 

no período estabelecido neste Decreto.  

  

Art. 14º - O descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeita o infrator 

a aplicação de multas pecuniárias, sem prejuízo de apuração de eventuais práticas 

de infrações administrativas e de crime contra a saúde pública.  

  

Art. 15º - Fica Proibido a realização de tradicionais fúnebres, velórios e funerais, 

para evitar aglomerações.  

  

Art. 16º - Fica determinada a interdição e a proibição de acesso ao público à rios, 

lagos, balneários e cachoeiras, localizados no município de Nova Lacerda, MT.  

  

Art. 17º - Fica proibida a locomoção de qualquer cidadão no território do município 

de Nova Lacerda-MT, no período compreendido das 20h às 05h.  

  

§ 1º - Excetuam-se da proibição disposta no caput deste artigo:  
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I - clínicas veterinárias, odontológicas e médicas, em regime de emergência.  

  

II - farmácias e laboratórios;  

  

III - funerárias e serviços relacionados;  

  

IV - serviços de segurança pública e privada;  

  

V - profissionais da área da Saúde, bem como em suas atuações de fiscalização 

das proibições contidas nesse decreto;  

  

VI - atividades inerentes à circulação de cargas de qualquer espécie que possam 

acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.  

  

§ 2º - Também 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, 

comprovandose e a necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira 

individual, sem acompanhante;  

  

II - para fins prestação de serviço de entrega em domicílio (delivery) de 

restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres até às 23h;  

  

III - quando em trânsito decorrente de retorno e/ ou partida de viagens oriundas 

do   município de Nova Lacerda, MT;  

  

IV - quando o indivíduo for funcionário, prestador e consumidor das atividades 

e serviços cujo funcionamento é permitido entre às 19h e 23h.  

  

Art. 18º - Para atender o disposto neste Decreto, o Município de Nova Lacerda 

resolve manter a suspensão, até ulterior deliberação, de:  

  

I – atividades escolares presenciais da rede pública municipal de ensino, 

até ulterior deliberação, sem prejuízo do cumprimento do disposto no artigo 

23, § 2º da Lei Federal nº 9.494/96;  
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II – transporte escolar e universitário;  

  

III – capacitação, treinamento ou eventos coletivos realizados pelos 

órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta que 

impliquem a aglomeração de pessoas;  

  

IV - eventos e festas, de qualquer natureza, independente do número de 

pessoas.  

  

V – atividades realizadas nos Centros de Convivência dos Idosos;  

  

VI – inaugurações de obras públicas e todas as atividades afetas à 

programação de eventos do Município de Nova Lacerda;  

  

VII – concessões de afastamentos aos profissionais vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde, incluídos os afastamentos já deferidos, cuja fruição não 

se tenha iniciado;  

  

VIII – férias concedidas aos servidores públicos vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde que exercem suas funções nas áreas fins;  

  

IX – atendimentos eletivos no âmbito da Unidade Básica de Saúde;  

  

X – viagens para consultas eletivas agendadas nos municípios de Pontes 

e Lacerda, Cáceres e Cuiabá;  

  

XI – atendimento para consultas de rotinas nas Unidades Básicas de 

Saúde.  

  

Art. 19º - As reuniões de trabalho dos órgãos públicos e entidades do Poder 

Executivo Municipal deverão ser realizadas, preferencialmente, por meio 

eletrônico.  

  

Art. 20º - O atendimento nas Unidades de Saúde somente ocorrerá na modalidade 

Urgência/Emergência, até notável redução dos casos de Covid-19 no município de 

Nova Lacerda, MT.  
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Art. 21º - O gestor da Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar servidores 

lotados em outras Secretarias, para exercer suas funções junto à Secretaria 

Municipal da Saúde, a fim de suprir necessidade excepcional de atendimento à 

população.  

  

Parágrafo único. A requisição disposta no caput deste artigo ocorrerá de forma 

extraordinária, conforme a necessidade, e, será encaminhada pelo Secretário 

Municipal de Saúde aos gestores das outras Secretarias que designará o servidor de 

sua pasta.  

  

Art. 22º - Nos processos e expedientes administrativos, ficam suspensos todos os 

prazos regulamentares e legais, por 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual 

prorrogação.  

  

Parágrafo Único. A suspensão prevista no "caput" deste artigo não se aplica às 

licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.  

  

Art. 23º - Os prazos dos Processos Administrativos Disciplinares, ficam suspensos 

pelos próximos 30 dias.  

  

Art. 24º - A divulgação de informações não oficiais, fotos ou gravações que 

exponham os serviços de saúde ou pacientes, assim como a divulgação e 

compartilhamento de informações falsas (Fake News) nas redes sociais, aplicativos 

de mensagens, e-mail e congêneres ou qualquer meio, sujeitará o servidor ou 

empregado público às sanções penais e administrativas previstas em Lei.  

  

Art. 25º - Em caso de descumprimento das medidas restritivas deste Decreto por 

pessoas jurídicas, além da cassação de alvará de funcionamento e de aplicação de 

multas pecuniárias, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas 

de infração administrativa previsto no art. 10, inciso VII, da Lei Federal nº 

6.437/1977, no Art. 65 da Lei Estadual nº 7.110/1999, bem como, informar aos 

órgãos competentes eventuais práticas de ilícitos penais.  

  

§ 1º - A multa de que trata o caput deste artigo será no valor de 150 (cento e 

cinquenta) UPF municipal - equivalente hoje a R$ 577,965 (quinhentos e setenta e 
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sete reais e noventa e seis centavos), por qualquer ação ou omissão de 

descumprimento.  

  

§ 2º - Em caso de primeira reincidência a multa será aplicada no valor de 300 

(trezentos) UPF municipal - equivalente hoje a R$ 1.155,93 (mil e cento e cinquenta 

e cinco reais e noventa e três centavo), por qualquer ação ou omissão de 

descumprimento.  

  

§ 3º - Em caso de segunda reincidência, além da aplicação da multa prevista no § 

2º deste artigo, a equipe fiscalizadora deverá lacrar o estabelecimento e o interditar 

pelo prazo de 36 (trinta e seis) horas.  

  

Art. 26º - O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a 

lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência e aplicação de multa pela 

autoridade policial competente, além de aplicação de sanções cíveis cabíveis.  

  

Art. 27º - O servidor público ou funcionário público que descumprir este Decreto, 

durante o exercício de suas funções, estará sujeito às sanções penais e 

administrativas cabíveis, sem prejuízo da aplicação das sansões previstas no art. 25 

deste Decreto.  

  

Art. 28º - A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da Unidade de 

Vigilância Sanitária Municipal e da Polícia Militar.  

  

Art. 29º - O descumprimento deste Decreto pode ser informado por qualquer 

cidadão às autoridades sanitárias pelos telefones: PSF I – (65) 3259-4326, PSF II 

– (65) 3259-4000, PSF III – (65) 3259-4112, Pronto Atendimento – (65) 99943-

8980, ou às autoridades policiais pelo telefone (65) 99943-8747.   

  

Art. 30º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá seus 

efeitos no período de 31 de março de 2021 até 09 de abril de 2021.  

  

Art. 31º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário já estabelecidas no 

âmbito Municipal.  

  

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, em 31 de março de 2021.  
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Uilson Jose da Silva  

                                             Prefeito Municipal  
- Nova Lacerda/MT im 

rensa@novalacerda.mt.aov 
 

DECRETO Nº 1.667 DE 01 DE ABRIL DE 2021.  
  

“Altera dispositivos do Decreto nº 1.665 de 

31 de março de 2021, e outras 

providências quanto ao avanço do novo 

Coronavírus - COVID-19 no Município de 

Nova Lacerda – MT,”   
  
  

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, e:  
  
  

CONSIDERANDO que a atividade de comercialização de produtos de  

higiene, alimentos e bebidas está inserida no rol de atividades essenciais;   
  

CONSIDERANDO que o Art. 7º, IV, § 5º do Decreto Estadual 874/2021 de 25 de 

março de 2021, dispõe sobre a permissão do funcionamento de supermercados e 

congêneres até às 20h00 aos sábados;    
  
  

  
  

D E C R E T A:  
  
  

Art. 1º -  Fica alterado o artigo 10º e acrescenta o § 3º ao Decreto 1.665 de 31 de 

março de 2021, que passa a ter a seguinte redação:  
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Art. 10º Os estabelecimentos que não forem proibidos de funcionar poderão 

manter seu horário de atendimento normal aberto ao público de segunda à sexta-

feira das 05h00m às 19h00m e aos fins de semana das 05h00m às 12h00m, 

desde que obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definifinidos 

neste Decreto.  
  

§3º Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres poderão 

funcionar aos sábados até as 19h00m.   

   

 

Rua 16 de Julho, 815 - Centro CEP: 78243-000 - Nova Lacerda - MT Fone: 065 
3259-4149 / 4045  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá seus 

efeitos no período de 01 de abril de 2021 até 09 de abril de 2021.  
  

Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário já estabelecidas no 

âmbito Municipal  
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de Mato 

Grosso, 

em 01 de 

abril de 

2021  
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Gabinete do p refeito do município de Nova Lacerda, Estado  

Uilson Jose da Silva   

Prefeito Municipal   

                                      
  

  



Estado de Mato Grosso 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA LACERDA 

Rua 16 de Julho, 815 - Centro - CEP: 78.243-000 - Nova Lacerda - MT 

Telefone: (65) 3259-4045 32594140 E-mail: imprensa@novalacerda.mt.gov.br 

 

Rua 16 de Julho, 815 - Centro CEP: 78243-000 - Nova Lacerda - MT Fone: 065 

3259-4149 / 4045 

DECRETO Nº 1.669 DE 05 DE ABRIL DE 2021.  

  

“Altera dispositivos do Decreto nº 1.665 de 

31 de março de 2021, e outras 

providências quanto ao avanço do novo 

Coronavírus - COVID-19 no Município de 

Nova Lacerda – MT,”   

  

  

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, e:  

  

CONSIDERANDO o disposto no Art. 7º, § 5º do Decreto Estadual 874/2021 de 

25 de março de 2021.   

  

  

  

D E C R E T A:  

  

Art. 1º -  Fica alterado o artigo 5º, I e artigo 8º  do Decreto 1.665 de 31 de março 

de 2021, que passa a ter a seguinte redação:  

  

  

Art. 5º, l) quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos;   

  

  

Art. 8º - Fica proibido o consumo no local de bebidas alcóolicas 

em bares, conveniências, restaurantes, supermercados, 

mercados, mercearias e congêneres;  
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá seus 

efeitos no período de 05 de abril de 2021 até 09 de abril de 2021.  

  

Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário já estabelecidas no 

âmbito Municipal  

 

Rua 16 de Julho, 815 - Centro CEP: 78243-000 - Nova Lacerda - MT Fone: 065 
3259-4149 / 4045  

  

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, Estado  

de Mato Grosso, em 05 de abril de 2021  

  

 ECRETO 1.673 DE 21 DE ABRIL DE 2021. 

"Dispõe sobr.e as medidas de restrição a 

serem observadas no âmbito do Município 

de Nova Lacerda, MT, como forma de 

combate ao avanço da contaminação pelo 

 Coronavírus (Covid 19), e dá outras 

providências. 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais: 

DECRETA: 

Art. 1 0 - Ficam mantidos todas as determinações que constam no Decreto 

Municipal de no 1.665, de 31 de março de 2021, o qual trata de medidas em relação 

a supermercados, mercearias e afins. 
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Art. 2 0 - Ficam mantidos os horários abaixo destinados aos comércios e atividades 

que estão autorizados a funcionarem de acordo com seus respectivos alvarás, os 

quais permanecerão até o dia 07/05/2021 (sextafeira), ou até que se modifique a 

classificação de risco: 

I- todos os dias, das 05h00m ás 22h00m 

S 1 0 - Os restaurantes poderão funcionar de segunda a sábado, das 05h00m as 

22h00m, e aos domingos das 05h00m as 15h00m. 

S 20 - As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem, de imprensa, de 

transporte coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros, as 

funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as 

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

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. 

Art. 30 - Fica AUTORIZADO o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda 

(bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e afins), respeitadas as medidas 

sanitárias e de distanciamento social. 

 
16 de Julho, 815 -  - 3259-4045132594140 

rt. 40 -O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará 

autorizado somente até as 23h00m, inclusive aos domingos. 

Art. 50 - Fica AUTORIZADO o retorno das atividades abaixo, desde que 

observadas as medidas de prevenção e higiene indicadas pela Organização Mundial 
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de Saúde, bem como o quantitativo de 30% (trinta por cento) da capacidade de 

pessoas no local: 

I - Funcionamento de academias, seja as públicas ao ar livre ou as particulares 

em locais fechados; 

II - Cultos, missas e reuniões de cunho religioso realizadas de forma presencial; 

III - Prática de esportes coletivos e de contato em espaços públicos ou privados 

(clubes em geral); 

Art. 60 - Fica MANTIDA a restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) 

em todo o território do Município de Nova Lacerda/MT, a partir das 22h30m até 

as 05h00m, e permanecerá até o dia 07/05/2021. 

Art. 70 - Continuam SUSPENSAS as atividades abaixo relacionadas, e 

permanecerão até o dia 07/05/2021, ou até que se modifique a classificação de 

risco: 

I - Eventos de qualquer natureza (Ex.: festas em geral, aniversários, batizados, 

formaturas, datas comemorativas, confraternizações, tudo aquilo que reúna 

pessoas, com o intuito de celebrar e comemorar algum feito ou acontecimento), 

independente do número de pessoas ou de se tratar de local aberto ou fechado; 

II - Aulas presenciais da rede pública, permanecendo apenas atividades 

remotas, no que couber. 

Art. 80 - O descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeita o infrator 

a aplicação de multas pecuniárias, sem prejuízo de apuração de eventuais práticas 

de infrações administrativas e de crime contra a saúde públicacitadas nos artigos 80 

e 90 Decreto no 1.626, de 08 de janeiro de 2021. 
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- A multa de que trata o caput deste artigo será no valor de 12 (doze) UPF 

municipal — equivalente hoje a R$ 575,76 (quinhentos e setenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos), por qualquer ação ou omissão de descumprimento. 

 2 0 - Em caso de primeira reincidência a multa será aplicada no valor de 24 (vinte 

e quatro) UPF municipal — equivalente a R$ 1.151,52 (um mil cento e cinquenta 

e um reais e cinquenta e dois centavos), por qualquer ação ou omissão de 

descumprimento. 

S 30 - Em caso de segunda reincidência, além da aplicação da multa prevista no ss 

20 deste artigo, a equipe fiscalizadora deverá lacrar o estabelecimento e o interditar 

pelo prazo de 36 (trinta e seis) horas. 

Art. 90 - O descumprimento deste Decreto pode ser informado por qualquer cidadão 

às autoridades sanitárias pelos telefones: PSF I - (65) 3259-4326, PSF 11 - (65) 

3259-4000, PSF 111- (65) 3259-4112, Pronto Atendimento (65) 99943-8980, ou 

às autoridades policiais pelo telefone (65) 99943-8747. 

Art. 100 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá seus 

efeitos no período de 21 de abril de 2021 até 07 de maio de 2021. 

Art. 11 0 - Ficam revogadas todas as disposições em contrário já estabelecidas no 

âmbito Municipal. 

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, em 21 de abril de 2021. 
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Uilson Jose a Silva 

Prefeito Municipal 

 DECRETO 1.680 DE 11 DE MAIO DE 2021. 

"Dispõe sobre as medidas de restrição a 
serem observadas no âmbito do Município 

de Nova Lacerda, MT, como 
forma de combate ao avanço da 

contaminação pelo 
Coronavírus (Covid 19), e dá outras 

providências. 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais: 

DECRETA: 

Art. 1 0 - Ficam mantidos todas as determinações que constam no Decreto 

Municipal de n o 1.665, de 31 de março de 2021, o qual trata de medidas em relação 

a supermercados, mercearias e afins. 

Art. 2 0 - Ficam mantidos os horários abaixo destinados aos comércios e atividades 

que estão autorizados a funcionarem de acordo com seus respectivo alvarás, os 

quais permanecerão até o dia 31/05/2021 (segunda-feira), ou até que se modifique 

a classificação de risco: 

I - todos os dias, das 05h00m ás 22h00m 

 1 0 Os restaurantes poderão funcionar de segunda a sábado, das 05h00m as 

22h00m, e aos domingos das 05h00m as 15h00m. 
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 2 0 - As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem, de imprensa, de 

transporte coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros, as 

funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as 

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

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. 

 
Art. 30 - Fica AUTORIZADO o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda 

(bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e afins), respeitadas as medidas 

sanitárias e de distanciamento social. 

Art. 40 - O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado 

somente até as 23h00m, inclusive aos domingos. 

Art. 50 - Fica AUTORIZADO o retorno das atividades abaixo, desde que 

observadas as medidas de prevenção e higiene indicadas pela Organização 

Mundial de Saúde, bem como o quantitativo de 30% (trinta por cento) da 

capacidade de pessoas no local: 

I - Funcionamento de academias, seja as públicas ao ar livre ou os particulares 

em locais fechados; 

II - Cultos, missas e reuniões de cunho religioso realizadas de forma presencial; 

Art. 60 - Fica MANTIDA a restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) 

em todo o território do Município de Nova Lacerda/MT, a partir das 22h30m até 

as 05h00m, e permanecerá até o dia 31/05/2021. 

Art. 7 0 - Continuam SUSPENSAS as atividades abaixo relacionadas, e 

permanecerão até o dia 31/05/2021, ou até que se modifique a classificação de 

risco: 

1  
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1 - Eventos de qualquer natureza (Ex.: festas em geral, aniversários, batizados, 

formaturas, datas comemorativas, confraternizações, tudo aquilo que reúna 

pessoas, com o intuito de celebrar e comemorar algum feito ou acontecimento), 

independente do número de pessoas ou de se tratar de local aberto ou fechado; 

II - Aulas presenciais da rede pública, permanecendo apenas atividades 

remotas, no que couber. 

III - Prática de esportes coletivos e de contato fisico, em espaços públicos ou 

privados (futebol, vôlei, handebol, jujutsu, muay thai, judô, boxe, artes marciais, 

clubes em geral); 

 
/  

Art. 80 - O descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeita o infrator 

a aplicação de multas pecuniárias, sem prejuízo de apuração de eventuais práticas 

de infrações administrativas e de crime contra a saúde pública citadas nos artigos 

8 0 e 90 Decreto no 1.626, de 08 de janeiro de 2021. 

S 1 0 - A multa de que trata o caput deste artigo será no valor de 12 (doze) UPF 

municipal — equivalente hoje a R$ 575,76 (quinhentos e setenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos), por qualquer ação ou omissão de descumprimento. 

 2 0 - Em caso de primeira reincidência a multa será aplicada no valor de 24 (vinte 

e quatro) UPF municipal — equivalente a R$ 1.151,52 (um mil cento e cinquenta 

e um reais e cinquenta e dois centavos), por qualquer ação ou omissão de 

descumprimento. 

 30 - Em caso de segunda reincidência, além da aplicação da multa prevista no SS 

20 deste artigo, a equipe fiscalizadora deverá lacrar o estabelecimento e o interditar 

pelo prazo de 36 (trinta e seis) horas. 
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Art. 90 - O descumprimento deste Decreto pode ser informado por qualquer cidadão 

às autoridades sanitárias pelos telefones: PSF I — (65) 3259-4326, PSF 11 - (65) 

3259-4000, PSF 111 - (65) 3259-4112, Pronto Atendimento - (65) 99943-8980, ou 

às autoridades policiais pelo telefone (65) 99943-8747. 

Art. 100 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá seus 

efeitos no período de 12 de maio de 2021 até 31 de maio de 2021. 

Art. 11 0 - Ficam revogadas todas as disposições em contrário já estabelecidas no 

âmbito Municipal. 

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, em 1 1 de maio de 2021. 

ilson Jose a Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

Rua 16 de Julho, 815 - Centro CEP: 78w243-000 - Nova Lacerda - MT Fone: 065 
3259-4149 / 4045  

DECRETO 1.705 DE 02 DE JULHO DE 2021. 

"Dispõe sobre as medidas de restrição a 
seretn observadas no âmbito Município 

de Nova Lacerda, IVIT, como forma de 
combate ao avanço da contaminação pelo 
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Coronavírus (Covid 19), e dá outras 
providências. 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado 

IVIato Grosso, no uso de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à reduçãc do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da 

República; 

 CONSIDERANDO que 0 Supremo Tribunal Federal no  da  de 

Descumprimento de Preceito Fundamental ADFF nc 672 e da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ADI no 6.341, reafirmou a competência concorrente da 

União» Estados e Nlunicípios para legislarem sobre normas que cuidem dfl 

saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de xvigilância sanitária 

epidemiológica; 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, por meio 

cio qual classificou como pandemia a contaminação da doença COVID-19, 

causado pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

CONSIDERANDO 0 teor do Decreto Estadual no 952, dc 20 de maio de 2021, 

cue altera o decreto 658, de 30 cie setembro de 2020; 

CONSIDERANDO 0 Decreto Municipal  03 fevereiro de 20219 que 

declara o estado de calamidade pública no âmbito dc rnunicípio de Nova 

Lacerda-MT, bem como o seu reconhecimento pela Assembleia Legislativa de 

Mato Grosso, através da Resolução 6.877 de 2021. 

 

 

e:  /  
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CONSIDERANDO o boletim do dia 29 de juni10 de 2021 da Secretaria 

Estadual de Saúde de Mato Grosso, que registrou, até o momento, 450.994 

(quatrocentos e cinquenta mil novecentos e Inventa e quatro) casos 

confirmados, dos quais 427.175 (quatrocentos e vinte e sete mil cento e setenta 

e cinco) se recuperaram, 

CONSIDERANDO o último boletim dc dia 02 de juiho cle 2021 da Secjetaria 
Municipal de Saúde de Nova Lacerda-MT, em que con;ta c pouco aumento de 
casos confimnados e um maior números de recuperados. 

DECRETA: 

Art. Fica revogado o Decreto 1.700 de 11 de maio de que ratificm; os efeitos 

clo Decreto no 1.680 de I I de maio de 2021. 

Art.  O horário destinado aos comércios e atividades que estão autorizados 
a fiancionarem de acoi•do com seus respectivos alvarás, será, todos es clias, 
das às 22h00rn, os quais permanecerá até o dia 18/07/2021, ou até que 
se modifique a classificação de risco do contagio virai: 

 I C Os restaurantes e lanchonetes poderão funcionar todos os dias das 

às sem a permissão cie shows e Ifiúsica vivo, 

  20 As faymácias, os serviços de saúde, de  de imprensa, de 

Iransporte coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros, as 

{Onerárias, os postos de combustíveis exceto conveniêncws, indústrias, 

etividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de se o 

urança e vigilância privada, de manutenção e f01uecime r:10 de, energia, água, 

telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de 

alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horários 

30 Fica AUTORIZADO o consulü'10 de bebidas alcoólicas nos locais d? 

vencia (bares, conveniências, restaurantes, lanchorjetes e afins), respeitadas as 

medidas sanitárias e de distanciamento social. 
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Art. 4 0 C) funcionamento de serviço na modalidade deiivery ficará autorizado 

somente até as 23h0Üm. 

Art. Ficam AUTORIZADAS as atividades abaixo, desde que observadas as 

medidas de prevenção e higiene indicadas pela Organização Mundial de Saúde, 

bera como o quantitativo de 30% (trinta por cezlto) da capacidade de pessoas 

no local: 

Funcionamento de academias, seja as públicas ao ar liin•e ou os particulares 

em locais fechados; 

- Qultos: missas e reuniões de cunho religioso realizadas de f01maa presencial; 

Art. 60 Fica MANTIDA a restrição de circulação de pessoas (toque de recc\her) 

em todo o território do Município de Nova Lacerda/MT, a partir das até 

as 05h00m, e permanecerá até o dia 18/07/2021. 

Art. 70 Continuam SUSPENSAS as atividades abaixo relacionadas, 

permaneeerño até o dia 18/07/2021, ou até que se modifique a classificação de 

risco do contágio viral: 

Eventos de qualquer natureza (Ex.: festas em geral, aniversários, batizaclos, 

formaturas, datas comemorativas, confraternizações, tudo aquilo que reuna 

pesso•as» corn o intuito de celebrar e comemorar algum feito ou acontecimentc 

independente do número de pessoas ou de se tratar de local aberto ou fechado• 

[I Aulas presenciais da rede pública, permanecendo apenas atividades remotas, 

no que couber. 

Art. Fica AUTORIZÁDA a prática de espoftes coletivos e de contato fisico, 

em espaços públicos ou privados (futebol, vôlei, handebol, jiu-jitsu, muay thai, 

judô, boxe, artes marciais, clubes em geral); desde que tenham público e 

espectadores, 
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Art. 90 0 descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeita o infrator 

a aplicação de multas pecuniárias, sem prejuízo dé apuração de eventuais 

práticas de infrações administrativas e de crime contra a saúde pública citadas 

nos afligos 8 0 e 9 0 Decreto no 1,626, de 08 de janeiro de 2021. 

 1 0 A multa de que trata o caput deste artigo será no valor de 12 (doze) UPF 

municipal — equivalente hoje a RS 575,76 (quinhentos e setenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos), por qualquer ação ou omissão de descumprimento. S, 2 
0 Em caso de primeira reincidência a muita será aplicada no valor de 24 (vinte e 

quatro) UPF municipal — equivalente a RS 1.151,52 (um mil cento e cinquenta 

e um reais e cinquenta e dois centavos), por qualquer ação ou omissão de 

descumprimento. 

Y - Em caso de segunda reincidência, além da aplicação da multa prevista no 

2 0 deste afligo, a equipe fiscalizadora deverá lacrar o estabelecimento e o 

interditar pelo prazo de 36 (trinta e seis) horas. 

Art. IC O O descumprimento deste Decreto pode ser informado por qualquer 

cidadão às autoridades sanitárias pelos telefones: PSF I -- (OS) 3259-4326, PST 

(65) 3259-4000, PSF 111 — (65) 32594112, Pronto Atendimento (65) 

99943-89809 ou às autoridades policiais pelo telefone (65) 99943-8747. 

Arta 1 1 0 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá 

seus efeitos até 18 de julho de 2021, podendo ser prorrogado. 

Arte 12 0 Ficam revogadas todas as disposições em contrário já estabelecidas no 

à17Gbito Municipal. 
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Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, em 02 de julho de 2021. 

Uilson José a Silva 

Prefeito Municipal 

DECRETO 1.720 DE 23 DE JULHO DE 2021.  

  

  

  

“Dispõe sobre as medidas de restrição a 

serem observadas no âmbito do 

Município de Nova Lacerda, MT, como 

forma de combate ao avanço da 

contaminação pelo Coronavírus (Covid 

19), e dá outras providências.  

  

  

  

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:  

  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da 

República;  

  

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 672 e da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI n° 6.341, reafirmou a competência concorrente da 

União, Estados e Municípios para legislarem sobre normas que cuidem da saúde, 

dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica;  
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CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, por meio 

do qual classificou como pandemia a contaminação da doença COVID-19, 

causado pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2);  

  

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual nº 952, de 20 de maio de 2021, 

que altera o decreto 658, de 30 de setembro de 2020;  

  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.641, de 03 de fevereiro de 2021, 

que declara o estado de calamidade pública no âmbito do município de Nova 

Lacerda-MT, bem como o seu reconhecimento pela Assembleia Legislativa de 

Mato Grosso, através da Resolução 6.877 de 2021.  

  

CONSIDERANDO o boletim do dia 21 de julho de 2021 da Secretaria Estadual 

de Saúde de Mato Grosso, que registrou, até o momento, 478.440 (quatrocentos 

e setenta e oito mil quatrocentos e quarenta) casos confirmados, dos quais 

453.515 (quatrocentos e cinquenta e três mil quinhentos e quinze) se 

recuperaram.  

  

CONSIDERANDO o último boletim do dia 22 de julho de 2021 da Secretaria 

Municipal de Saúde de Nova Lacerda-MT, em que consta o pouco aumento de 

casos confirmados e um maior números de recuperados.  

  

CONSIDERANDO o último boletim de vacinação Covid-19, do dia 19 de julho 

de 2021, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova LacerdaMT, em 

que consta 2.206 (duas mil duzentos e seis) pessoas vacinadas, das quais 1.670 

(mil  seiscentos e setenta) receberam a 1ª dose, 491 (quatrocentos e noventa e 

um) receberam a 2ª dose e 45 (quarenta e cinco) receberam dose única.  

  

  

  

  

DECRETA:  
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Art. 1º - Ficam ratificadas até o dia 07 de agosto de 2021 os efeitos do Decreto 

nº 1.708, de 02 de julho de 2021.   

  

Art. 2º - O horário destinado aos comércios e atividades que estão autorizados a 

funcionarem de acordo com seus respectivos alvarás, será, todos os dias, das 

05h00m às 22h00m, os quais permanecerá até o dia 07/08/2021, ou até que se 

modifique a classificação de risco do contagio viral:  

  

§ 1º - Os restaurantes e lanchonetes poderão funcionar todos os dias das 05h00m 

às 22h00m, sem a permissão de shows e música ao vivo.  

  

§ 2º - As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem, de imprensa, de 

transporte coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros, as   

  

funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as 

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

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.  

  

Art. 3º - Fica AUTORIZADO o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de 

venda (bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e afins), respeitadas as 

medidas sanitárias e de distanciamento social.  

  

Art. 4º - O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado 

somente até as 23h00m.  

  

Art. 5º - Ficam AUTORIZADAS as atividades abaixo, desde que observadas as 

medidas de prevenção e higiene indicadas pela Organização Mundial de Saúde, 

bem como o quantitativo de 30% (trinta por cento) da capacidade de pessoas 

no local:  

  

I - Funcionamento de academias, seja as públicas ao ar livre ou os 

particulares em locais fechados;  

  

II - Cultos, missas e reuniões de cunho religioso realizadas de forma 

presencial;  
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Art. 6º - Fica MANTIDA a restrição de circulação de pessoas (toque de 

recolher) em todo o território do Município de Nova Lacerda/MT, a partir das 

22h30m até as 05h00m, e permanecerá até o dia 07/08/2021.  

  

Art. 7º - Continuam SUSPENSAS as atividades abaixo relacionadas, e 

permanecerão até o dia 07/08/2021, ou até que se modifique a classificação 

de risco do contágio viral:  

  

 I - Eventos de qualquer natureza (Ex.: festas em geral, aniversários, batizados, 

formaturas, datas comemorativas, confraternizações, tudo aquilo que reúna 

pessoas, com o intuito de celebrar e comemorar algum feito ou acontecimento), 

independente do número de pessoas ou de se tratar de local aberto ou fechado;  

II - Aulas presenciais da rede pública, permanecendo apenas atividades remotas, 

no que couber.  

  

  

Art. 8° Fica AUTORIZADA a prática de esportes coletivos e de contato físico, 

em espaços públicos ou privados (futebol, vôlei, handebol, jiu-jitsu, muay thai, 

judô, boxe, artes marciais, clubes em geral); desde que não tenham público e 

espectadores.  

  

  

Art. 9° O descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeita o infrator 

a aplicação de multas pecuniárias, sem prejuízo de apuração de eventuais práticas 

de infrações administrativas e de crime contra a saúde pública citadas nos artigos 

8º e 9º Decreto nº 1.626, de 08 de janeiro de 2021.  

  

§ 1º - A multa de que trata o caput deste artigo será no valor de 12 (doze) UPF 

municipal – equivalente hoje a R$ 575,76 (quinhentos e setenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos), por qualquer ação ou omissão de descumprimento. § 2º 

- Em caso de primeira reincidência a multa será aplicada no valor de 24 (vinte e 

quatro) UPF municipal – equivalente a R$ 1.151,52 (um mil cento e cinquenta e 

um reais e cinquenta e dois centavos), por qualquer ação ou omissão de 

descumprimento.  
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§ 3º - Em caso de segunda reincidência, além da aplicação da multa prevista no 

§ 2º deste artigo, a equipe fiscalizadora deverá lacrar o estabelecimento e o 

interditar pelo prazo de 36 (trinta e seis) horas.  

  

Art. 10º - O descumprimento deste Decreto pode ser informado por qualquer 

cidadão às autoridades sanitárias pelos telefones: PSF I – (65) 3259-4326, PSF 

II – (65) 3259-4000, PSF III – (65) 3259-4112, Pronto Atendimento – (65) 

99943-8980, ou às autoridades policiais pelo telefone (65) 99943-8747.   

  

Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá 

seus efeitos até 07 de agosto de 2021, podendo ser prorrogado.  

  

  

Art. 12º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário já estabelecidas no 

âmbito Municipal.  

  

  

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, em 23 de julho de 2021.  

  

  

  

  

Uilson José da Silva  

                                             Prefeito Municipal  

  

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA LACERDA 
DECRETO NO 1.733 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. 

"Dispõe sobre a ratificação das medidas 

de combate ao avanço da contaminação 
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pelo Coronavírus (Covid 19) constantes 

no Decreto NO 1.720 de 23 de Julho de 

2021 e dá outras providências. 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:  

CONSIDERANDO os últimos casos confirmados de Covid-19 no âmbito 

municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas de contenção 

para avanço da infecção causada pela transmissão do COVID19 no âmbito da 

Administração Pública Municipal; 

DECRETA: 

Art. 1 0 - Ficam ratificadas até o dia 20 de agosto de 2021 os efeitos do Decreto 

no 1.720, de 23 de julho de 2021. 

Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas 

as disposições em contrário já estabelecidas no âmbito Municipal. 

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, em 1 1 de agosto de 2021. 

Uilson Jo e a Silva 

Prefeito Municipal 

DECRETO N O 1.742 DE 20 DE AGOTO DE 2021. 
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"Dispõe sobre as medidas de restrições 
a serem observadas no âmbito do 
Município de Nova Lacerda, MT, como 
forma de combate ao avanço da 
contaminação pelo Coronavirus 
(Covid19), retorno de aulas na Rede 
Municipal de Ensino, reabertura para o 
público da Cascata Uirapuru dá outras 
providências." 

O Senhor UILSON JOSÉ DA SILVA, Prefeito do Município de Nova 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais,conferidas 

pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO o Decreto no 897, de 16 de abril de 2021, que dispõe sobre 

alteração dos dispositivos do Decreto no 874, de 25 de março de 2021, que atualiza 

classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção, pelos 

Municípios, de medidas .restritivas; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica no 001/2021/GS/SMEC, expedida pela 

Secretária Municipal de Educação, que visa plano estratégico das atividades 

escolares presenciais de ensino público da Rede Municipal de Nova Lacerda, 

MT; 

Art. 1 0 - Ficam MANTIDAS as determinações que constam no Decreto 

Municipal de no 1720, de 23 de julho de 2021, o qual trata de medidas em relação 

aos supermercados, mercearias e afins. 

Art. 20 - Ficam MANTIDOS os horários destinados aos comércios e atividades que 

estão autorizados a funcionarem, de acordo com seus respectivos 
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alvarás, podendo atender todos os dias, das 05hOOm às 24hOOm, sendo horários permanecerão até 

o dia 20/09/2021 ou até que se modifique a classificação de risco. 

SI O - Os restaurantes poderão funcionar de segunda a domingo, das 05h00m às 

24hOOm. 

S20 - O funcionamento de serviço na modalidade delivery continua autorizado 

somente até as 24h00m, inclusive aos domingos. 

S30 - As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem, de imprensa, de transporte 

coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros, as funerárias, os 

postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de 

colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de 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. 

Art. 30 - Fica MANTIDA a autorização de consumo de bebidas alcoólicas 

nos locais de venda (bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e afins), 

respeitadas as medidas sanitárias e de distanciamento social.  

Art. 40 - Fica AUTORIZADO retorno das aulas presenciais da rede Pública 

Municipal, na modalidade híbrida, a' partir do dia 08 de setembro de 2021, de forma 

rotacional semanalmente por turmas, alunos, 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade, conforme disposto no artiqo 1 0, II e III, da Nota Técnica no 

que 
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001/2021/GS/SMEC e observadas as medidas de prevenção e higiene indicadas pela 

Organização Mundial de Saúde. 

Art. 50 Fica AUTORIZADO a rba4ização de eventos corporativos, 

empresariais, técnicos, científicos e sociais de qualquer natureza (Ex.: festas em 

geral, aniversários, batizados, formaturas, datas comemorativas, confraternizações, 

tudo aquilo que reúna pessoas, com o intuito de celebrar e comemorar algum feito 

ou acontecimento), respeitado o limite de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 

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

dia 20/09/2021, ou até que se modifique a classificação de risco. 

 Art. 60 - Fica MANTIDA a realização das atividades abaixo, desde que 

observadas as medidas de prevenção e higiene indicadas pela Organização 

Mundial de Saúde, bem como o quantitativo de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade de pessoas no local: 

 — Funcionamento de academias, seja as públicas ao ar livre ou as particulares 

em locais fechados; 

II - Cultos, missas e reuniões de cunho religioso realizadas de forma presencial; 

III — Prática de esportes coletivos e de contato em espaços públicos ou privados 

(clubes em geral). 

70 — Fica MANTIDO o afastamento das servidoras gestantes 

portadoras de comorbidades e dos demais servidores também portadores de 

comorbidades, que ainda não foram vacinadas, no âmbito da Administração Pública 

do Poder Executivo do Município de Nova Lacerda/MT, sem prejuízo da sua 

remuneração. 
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S 1 0 - As gestantes que não são portadoras de comorbidade, e que já tomaram 

ae duas doses da vacina contra COVID-19, devem retornar às atividades normais, 

mantidas todas normas de segurança em saúde pública determinadas pela 

Organização Mundial de Saúde. 
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Art. 80 — O servidor afastado nos termos deste Decreto ficará à disposição 

para exercer as atividades correlatas ao cargo em seu domicílio, por meio do regime 

de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, no que 

couber. 

Art. 90 - Fica vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada 

particular durante a vigência do afastamento do servidor público municipal. 

Art. 10 - O servidor municipal deverá cumprir na íntegra as normas de 

segurança em saúde pública determinadas pela Organização Mundial de Saúde, 

mantendo a quarentena domiciliar nos casos de indicação de afastamento, inclusive 

nas questões de participação em eventos irregulares, aglomerações, etc, mantendo 

na vida particular o mesmo cuidado da esfera funcional.  

Art. 11 - O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, em 

especial nos artigos 80 90 , e 10, ensejarão abertura de procedimento administrativo 

para apurar a conduta do servidor. 

Art. 12 - Fica MANTIDA a restrição de circulação de pessoas (toque de 

recolher) em todo o território do Município de Nova Lacerda/MT, a partir das 

24h00m até as 05h00m, e permanecerá até o dia 20/09/2021, ou até que se 

modifique a classificação de risco. 

Art. 13 — Fica AUTORIZADO a reabertura da Cascata Uirapuru com somente 

50% (cinquenta por cento) de sua capacidade. 

Art. 14 - Este decreto entra em vigor após a data de sua publicação. 

Art. 15 — Ficam revogadas todas as disposições ao contrário já 

estabelecidas no âmbito Municipal. 

Gabinete do prefeito do município de Nova Lacerda, Estado de Mato 
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Grosso, em 20 de agosto de 2021. 

IJIL ON JOSE DA 

SILVA 
Prefeito do Município de Nova Lacerda-MT 

Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Nova 

Lacerda 
ROVA LACERDB 

DECRETO NO 1.751 DE 31 DE AGOSTO DE 2021. 

"Dispõe sobre a 
ratificação das 
medidas de combate 
ao avanço da 
contaminação pelo 
Coronavírus (Covid 
19) constantes no 
Decreto NO 1.742 de 
20 de Agosto de 
2021 e dá outras 

providências. 

UILSON JOSE DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais: 
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CONSIDERANDO os últimos casos confirmados de Covid-

19 no âmbito municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das 

medidas de contenção para avanço da infecção causada pela 

transmissão do COVIDI 9 no âmbito da Administração 

Pública Municipal; 

DECRETA: 

Art. 1 0 - Ficam ratificadas até o dia 20 de setembro de 2021 

os efeitos do Decreto no 1.742, de 20 de Agosto de 2021. 

Art. 20 - Os velórios e as cerimônias fúnebres dos falecidos 

decorrentes de casos confirmados ou suspeitos por 

coronavírus (Sars-covid 2) ficam proibidos no Município, 

devendo o sepultamento ser realizado assim que o corpo for 

liberado pelas autoridades competentes e em féretro lacrado. 

Parágrafo único. Consideram-se casos suspeitos aqueles 

notificados no sistema de Vigilância Epidemiológica, assim 

como os casos em que a necropsia indicar que o falecimento 

se deu por suspeita de Covid-19. 

Art. 30 - O velório e as cerimônias fúnebres dos falecidos 

por outras causas everão ter a duração máxima de 04 

(quatro) horas, com as seguintes observações: 
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I - Deverão ser disponibilizados água, sabão, papel toalha e 

álcool em gel 70% para higienização das mãos durante todo 

o velório; 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando todas as disposições em contrário já estabelecidas 

no âmbito Municipal. 

Gabinete do prefeito do município 

de Nova Lacerda, Estado de Mato Grosso, em 31 de Agosto 

de 2021. 

Uilson 
Jose a Silva 
Prefeito 
Municipal 
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