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COVID-19: Decreto nº 1.594/2021 

Decreto nº 1.594, de 14 de janeiro de 2021. 

Declara Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrentamento à Pandemia causada pelo 
COVID-19 e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 
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; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no âmbito do Município de Juara Estado 
de Mato Grosso, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (2019-
nCoV), responsável pelo surto de 2019, regulamentada pela Portaria do Ministério da Saúde 
nº 356, de 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, bem como o 
Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos no Município destinados aos pacientes 
infectados pelo novo coronavírus atualmente tem ocupação de 90%; 

CONSIDERANDO que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município 
apontam o aumento expressivo dos casos de Coronavírus bem como dos casos letais da 
doença em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus; 



CONSIDERANDO que o município de Juara é referência regional de atendimento da saúde 
no Vale do Arinos; 

CONSIDERANDO que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da 
população e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem 
como adotar imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de 
cooperação, combater situações emergenciais; 

CONSIDERANDO que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 
medidas imediatas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública 
Municipal, em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e de seus impactos socioeconômicos e 
financeiros, inclusive para os fins prescritos no Art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000, convalidando-se as disposições e medidas do Decreto Municipal nº 
1.461/2020 e suas alterações. 

Parágrafo único. A situação de calamidade de que trata o caput vigorará, até o dia 31 de julho 
de 2021, podendo ser prorrogada em caso de necessidade devidamente justificada. 

Art. 2º Fica autorizada a prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações perante o 
Município, cabendo ao Poder Executivo a definição de novos prazos, bem como a 
formalização dos mesmos. 

Art. 3º As autoridades competentes, sob a coordenação do Prefeito, ficam autorizadas a 
adotar as medidas necessárias à prevenção e ao combate à situação tratada no Art. 1º. 

Parágrafo único. As autoridades competentes editarão os atos normativos necessários à 
regulamentação e execução dos atos administrativos em razão do estado de calamidade 
pública decretado. 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de mensagem enviada à Assembléia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso, o reconhecimento do estado de calamidade pública, 
nos termos prescritos pelo Art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 
2000. 

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

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 14 de Janeiro de 2021. 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

 

Decreto nº 1.596/2021 

Decreto nº 1.596, de 15 de Janeiro de 2021. 

Altera dispositivos do Decreto n. 1.461/2020 que dispõe sobre consolidação das medidas 
para enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavirus (COVID-19) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara 
e da outras providencias. 



O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 
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; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no âmbito do Município de Juara Estado 
de Mato Grosso, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (2019-
nCoV), responsável pelo surto de 2019, regulamentada pela Portaria do Ministério da Saúde 
nº 356, de 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, bem como o 
Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII,dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2020, como uma pandemia,cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 1.594 de 14 de janeiro de 2021, declarou 
Estado de calamidade pública no Município de Juara; 

CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos no Município destinados aos pacientes 
infectados pelo novo coronavírus atualmente tem ocupação de 90%; 

CONSIDERANDO que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município 
apontam o aumento expressivo dos casos de Coronavírus bem como dos casos letais da 
doença em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus; 

CONSIDERANDO que o município de Juara é referência regional de atendimento da saúde 
no Vale do Arinos; 

CONSIDERANDO que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da 
população e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem 
como adotar imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de 
cooperação, combater situações emergenciais; 

CONSIDERANDO que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 
medidas imediatas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade. 

CONSIDERANDO a continuidade da situação anormal em virtude do desastre classificado e 
codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, declarado pelo Decreto 
Municipal nº 1.594 de 14 de Janeiro de 2021 que decretou o ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pela COVID-19. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica alterada as disposições contidas no Decreto nº 1.461/2020, nos seguintes termos: 

Art.3º (...) 

§1º 



(...) 

IV- É considerada aglomeração para fins deste decreto, qualquer reunião ou eventos públicos 
ou particulares em vias públicas ou locais de eventos com mais de 10 (dez) pessoas com a 
finalidade de permanecerem reunidas por determinado tempo. 

(...) 

Art. 6º Fica vedado no âmbito do setor privado e público todo e qualquer evento público e 
particular que cause aglomeração de pessoas. 

§1º Fica determinada a Divisão de Vigilância Sanitária e a Divisão de Fiscalização, quanto ao 
acompanhamento do disposto neste decreto sobre o funcionamento dos comércios acima, 
podendo solicitar auxilio a Polícia Militar em caso de necessidade. 

Art. 7º Revogado 

Art. 8º Revogado 

Art. 9º Revogado 

Art. 10. Fica vedado o funcionamento por prazo indeterminado de: 

I - casas de shows e circos; 

II– festas de caráter público ou particular; 

III - ginásios esportivos, quadras poliesportivas municipais e campos de futebol públicos ou 
particulares; 

IV- outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de pessoas; 

(...) 

Art. 14. Revogado 

(...) 

Art. 24. Os locais de grande circulação de pessoas, públicos e particulares, inclusive os 
comércios em geral, devem reforçar medidas de higienização de superfície, e disponibilizar 
álcool gel 70% (setenta por cento) ou outra substância recomendada pela OMS, Ministério da 
Saúde e/ou vigilância sanitária, para os usuários em local visível e de fácil acesso, com a 
disponibilização de informações quanto à higienização, tais como: 

I - disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento) na entrada do estabelecimento para uso 
dos clientes; 

II - estabelecer e orientar clientes a manter distância mínima uns dos outros de pelo menos 
2,0 (dois) metros. 

III - aumentar freqüência de higienização de superfícies; 

IV - manter ventiladores ambientes e/ou tomar medidas para a circulação/renovação de ar 
dos ambientes. 

V – controlar e limitar o quantitativo de pessoas nos ambientes, de modo a preservar os 
clientes quanto à contaminação da COVID-19. 

Art. 25 (...) 

§6º Quanto ao funcionamento de Igrejas e templos, estes poderão funcionar com limitações 
restritivas, não podendo exceder a 30% (trinta por cento) da sua capacidade de 
funcionamento, e ainda serem tomadas, obrigatoriamente, as seguintes medidas de 
prevenção: 



(...) 

III - realização dos cultos somente nos horários entre as 05:00 horas as 21:00 horas, devendo 
ser este último horário, o limite para seu encerramento; 

(...) 

§ 9ºQuanto ao funcionamento da Feira Municipal da Agricultura Familiar, realizada no espaço 
destinado a ela no Município de Juara, poderá funcionar com limitações restritivas, não 
podendo exceder a 30 % (trinta por cento) da sua capacidade de funcionamento e ainda 
serem tomadas, obrigatoriamente, pela associação dos feirantes, as seguintes medidas: 

(...) 

§ 10. Quanto aos restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, espetinhos, churrasquinho grego e 
carrinhos/barracas de lanches e congêneres, estes poderão funcionar com limitações 
restritivas, não podendo exceder a 30% (trinta por cento) da capacidade máxima prevista no 
alvará de funcionamento, e ainda serem tomadas, obrigatoriamente, as seguintes medidas: 

(...) 

XXIII – os espetinhos, carrinhos/barracas de lanches, além das demais disposições deste 
parágrafo(no que couber), deverão diminuir o número de mesas e cadeiras em 30% de sua 
capacidade, de forma a aumentar a separação entre as mesas, a uma distância de no mínimo 
de 2 metros entre pessoas, bem como, para distância entre cadeiras e mesas/balcões a partir 
do recuo das cadeiras,deixando espaços livres de forma a facilitar a locomoção de funcionários 
e clientes, para se evitar aglomerações e risco de contaminações, na garantia do 
distanciamento social; 

(...) 

XXV - permanecem suspensas, enquanto vigorar o presente decreto, a realização de eventos 
e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, como show, teatros, 
aniversários, etc; 

XXVI - As conveniências e lanchonetes anexas aos postos de combustíveis poderão funcionar 
com limitações restritivas, não podendo exceder a 30% (trinta por cento) da capacidade 
máxima prevista no alvará de funcionamento, devendo ainda observar as medidas restritivas 
descritas nos incisos I a XXIII do Decreto nº 1.461/2020. 

(...) 

XXVIII – as demais conveniências que não se enquadrem no inciso XXVI e distribuidoras de 
bebidas, ficam proibidas de venda de produtos para consumo no local, devendo sua 
comercialização ser somente entregas em domicilio, ficando expressamente proibido a 
disposição de mesas dentro do estabelecimento e ou em calçadas. 

§12. Revogado 

(...) 

Art. 26. Revogado 

(...) 

Art. 29. 

(...) 

§1º Revogado 

(...) 

Art. 33. 



(...) 

§3º Fica instituída multa pessoal por qualquer descumprimento do presente decreto e/ou 
ainda a quem gerar, participar, ou que der causa a qualquer aglomeração, cuja penalidade 
pode chegar de 01 (uma) até 1.000 (mil) UPFM (unidade padrão fiscal municipal), de acordo 
com a gravidade da infração, nos seguintes termos: 

I- de 01 (uma) até 10 (dez) UPFM infração de natureza leve; 

II- de 11 (onze) até 50 (cinqüenta) UPFM infração de natureza média; 

III- de 51 (cinqüenta e uma) até 100 (cem) UPFM infração de natureza grave; 

IV- de 101 (cento e uma) até 1000 (mil) UPFM infração de natureza gravíssima. 

§4º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, os proprietários e/ou 
os responsáveis pelo estabelecimento, que derem causa e/ou permitirem aglomerações 
entro ou fora do seu estabelecimento, poderão sofrer sanções administrativas (multa, 
interdição parcial ou total do estabelecimento, suspensão de alvará, etc), bem como 
implicações cíveis e criminais, independente de eventual representação do Ministério 
Público. 

§5º É obrigatório no âmbito do Município de Juara o uso de máscaras de proteção facial, por 
todas as pessoas que estiverem transitando pelas vias urbanas, bem como dentro dos 
estabelecimentos comerciais, ou no trabalho, sob pena de aplicação da multa prevista no §3º 
deste artigo. 

(...) 

Art. 2º Fica instituído no Município de Juara, medida não farmacológica de caráter 
temporário, toque de recolher por prazo indeterminado, a partir do dia 15 de Janeiro de 2021, 
das 21h00min até 05h00min do dia seguinte, todos os dias, ficando proibido o funcionamento 
no perímetro urbano, rural e dos distritos de qualquer estabelecimento após o referido 
horário, salvo em caráter excepcional e inadiável, devidamente justificado. 

§1º A disposição deste artigo não se aplicam: 

I - as Forças Policiais e de Segurança Pública e Patrimonial, e à Fiscalização Municipal; 

II - as instituições de saúde pública e privada e aos Profissionais de Saúde em Serviço, 
farmácias e drogarias; 

III - aos Integrantes do Gabinete de Enfrentamento ao Novo Coronavirus (COVID-19); 

IV - as situações em que fique comprovada a urgência e emergência; 

V - ao retorno aos domicílios de trabalhadores, cujo horário de funcionamento das empresas 
iniciem antes das 05:00 horas e findem depois das 21:00 horas. 

§2º Os estabelecimentos comerciais de alimentos e congêneres, somente poderão funcionar 
após o horário descrito no art. 2º (21:00h) no sistema de entrega em domicílio. 

Art. 3º Fica estabelecido que a partir de 18 de janeiro de 2021, a Administração Pública 
Municipal, passará a realizar exclusivamente atividades internas, não havendo atendimento 
ao público, por prazo indeterminado em razão da decretação da Calamidade Pública, 
conforme Decreto 1.594/2021. 

§ 1º O Setor de Cadastro e Tributação e o Departamento de Licitação estarão atendendo 
remotamente, via online, por e-mail, e ainda por telefone de plantão, caso o contribuinte 
necessite do atendimento presencial, será por agendamento, via e-mail ou telefone: 

I- email: tributacao@juara.mt.gov.br; licitacao@juara.mt.gov.br; 



II- telefone: (66) 3556.9400. 

§ 2º O setor de ISSQN e PROCON, estarão atendendo remotamente, via online, por email, 
por telefone de plantão, caso o contribuinte necessite do atendimento presencial, será por 
agendamento, via-mail, ou telefone; 

I- fiscalizacao@juara.mt.gov.br; proconmunicipal@juara.mt.gov.br; issqn@juara.mt.gov.br; 

II- telefone: (66) 3556.2293 e 3556.4499. 

§ 3º Fica recomendado às Secretarias Municipais que adotem sistema de revezamento de 
servidores com a finalidade de evitar aglomerações nos locais de trabalho, de forma a garantir 
o funcionamento dos serviços essenciais e indispensáveis. 

Art. 4º Fica determinado a Chefia de Gabinete dar ciência aos demais órgãos deste Município 
quanto ao teor do presente decreto. 

Art. 5º Fica instituído “Disque Denúncia” por meio do telefone nº 66.9.8438-2450. 

Art. 6º As demais disposições do Decreto Municipal nº 1.461/2020 permanecem inalteradas 
enquanto persistir a Emergência em Saúde Pública de Interesse Internacional de que trata o 
mencionado Decreto. 

Art. 7º Fica revogado o art. 2°, § 1º e § 2º do Decreto nº 1.582, de 2020. 

Art. 8º Fica revogado o Decreto nº 1.570, de 2020. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 15 de Janeiro de 2021 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

COVID-19: Decreto nº 1.602/2021 

Decreto nº 1.602, de 29 de Janeiro de 2021. 

Altera dispositivos do Decreto nº 1.461/2020 que dispõe sobre consolidação das medidas 
para enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavirus (COVID-19) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara 
e da outras providencias. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 
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; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, que Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, 
e dá outras providências. 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 1.594 de 14 de janeiro de 2021, declarou 
Estado de calamidade pública no Município de Juara; 

CONSIDERANDO que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da 
população e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem 



como adotar imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de 
cooperação, combater situações emergenciais; 

CONSIDERANDO que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 
medidas imediatas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 783, de 15 de janeiro de 2021, que atualiza medidas 
excepcionais, de caráter temporário, para a preservação dos riscos de disseminação do 
coronavirus (COVID-19) do Governo do Estado de Mato Grosso. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica alterado o Art. 2º do Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 

(...) 

Art. 2º Fica instituído no Município de Juara, medida não farmacológica de caráter 
temporário, toque de recolher por prazo indeterminado, a partir do dia 29 de Janeiro de 2021, 
das 23h00min até 05h00min do dia seguinte, todos os dias, ficando proibido o funcionamento 
no perímetro urbano, rural e dos distritos de qualquer estabelecimento após o referido 
horário, salvo em caráter excepcional e inadiável, devidamente justificado. 

(......) 

§2º Os estabelecimentos comerciais de alimentos e congêneres, somente poderão funcionar 
após o horário descrito no art. 2º (23:00h) no sistema de entrega em domicílio. 

Art. 2º As demais disposições do Decreto Municipal nº 1.461/2020 permanecem inalteradas 
enquanto persistir a Emergência em Saúde Pública de Interesse Internacional de que trata o 
mencionado Decreto. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 29 de Janeiro de 2021 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

COVID-19: Decreto nº 1.609/2021 

Decreto nº 1.609, de 11 de fevereiro de 2021. 

Altera dispositivos do Decreto nº 1.461/2020 que dispõe sobre consolidação das medidas 
para enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavirus (COVID-19) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara 
e da outras providencias. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 
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; 



CONSIDERANDO o Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, que Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, 
e dá outras providências. 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipalnº 1.594 de 14 de janeiro de 2021, e Resolução 
6.872/2021 da Assembleia legislativa do Estado, que declarou Estado de calamidade pública 
no Município de Juara; 

CONSIDERANDO que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da 
população e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem 
como adotar imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de 
cooperação, combater situações emergenciais; 

CONSIDERANDO que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 
medidas imediatas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 783, de 15 de janeiro de 2021, que atualiza medidas 
excepcionais, de caráter temporário, para a preservação dos riscos de disseminação do 
coronavirus (COVID-19) do Governo do Estado de Mato Grosso. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica alterado o Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

(...) 

Art. 6º Fica vedado no âmbito do setor privado e público todo e qualquer evento público e 
particular que cause aglomeração de pessoas, com mais de 30% da capacidade dos espaços, 
tendo como base o metro quadrado permitido nos alvarás de funcionamento, dentro do limite 
de público sentado. 

§1º (...) 

§2º Os espaços privados tais como, bares, restaurantes, lanchonetes, casas de show, casas 
noturnas e congêneres, estão proibidos de realizar shows e eventos capazes de gerar 
aglomerações de pessoas,tais como, a realização de qualquer evento dançante e ou com pista 
de dança, bailões, forrós e congêneres, exceto: 

I - música ao vivo com público sentado no limite descrito no caput; 

II – Realização em espaços privados de comemorações sociais, tais como, aniversários e 
casamentos, realizados em ambiente controlado, respeitando a capacidade de 30% do local, 
conforme mencionado no caput. 

§3º Todo e qualquer evento deve respeitar as medidas e regras sanitárias e de distanciamento 
social. 

Art. 10. 

(...) II- festas de caráter público ou particular fora dos limites previstos no art. 6º; III- revogado; 
IV- outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de pessoas,fora dos 
limites previstos no art. 6º. 

Art. 21. Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios 
fiquem restritos aos seus domicílios, e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas 
evitem sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas, exceto se a pessoa estiver 
devidamente vacinada contra a covid-19. 



Art. 34. 

(...) 

§3º O Servidor público que estiver ausente do trabalho por razões de participar do grupo de 
risco e que estiver devidamente vacinado contra a covid-19, ou se recusar tomar a vacina, 
deverá retornar no prazo máximo de 05 (cinco) dias ao trabalho, sob pena de sofrer descontos 
nos dias não trabalhados, e ainda responder a procedimento disciplinar. 

(...) 

Art. 2º As demais disposições do Decreto Municipal nº 1.461/2020 permanecem inalteradas 
enquanto persistir a Emergência em Saúde Pública de Interesse Internacional de que trata o 
mencionado Decreto. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 11 de fevereiro de 2021. 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

COVID-19: Decreto nº 1.624/2021 

Decreto nº 1.624, de 26 de março de 2021. 

Dispõe sobre atualização das medidas para enfretamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19) a serem adotados pelo 
Poder Executivo do Município de Juara e da outras providencias. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

Considerando que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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; 

Considerando o Ofício Circular nº. 017/PRESIDENCIA/2.021, da Associação Matogrossense 
dos Municípios em que declara o colapso vivido na rede de saúde, o qual encontrasse com 
96,7% de ocupação de leitos de UTI, sendo que 71,08% dos casos são do interior do Estado 
de Mato Grosso; 

Considerando os índices de taxas de ocupação dos leitos públicos de UTI’s, que conforme os 
dados contidos no Painel Epidemiológico nº 381 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, de 24 
de março de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, indicam 98,05% de taxa de ocupação; 

Considerando o aumento de demanda hospitalar pública e privada por oxigênio medicinal e 
medicamentos necessários para intubação de pacientes em estado grave como decorrência 
do aumento do número de contaminações e internações; 

Considerando a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em ação de controle 
concentrado de constitucionalidade, que conferiu aos Municípios o poder para, diante da 
realidade, adotar as medidas restritivas à circulação de pessoas e de funcionamento de 
atividades econômicas para preservar a vida; 

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 epidemiológicas; 

Considerando que o Município de Cidade/MT deve pautar suas ações com base nos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando as medidas de prevenção ao Coronavírus 
(COVID-19) à realidade local, sobre tudo quanto a observância dos direitos e garantias 
individuais assegurados constitucionalmente; 

Considerando o Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, que Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, 
e dá outras providências. 

Considerando que o Decreto Municipal nº 1.594 de 14 de janeiro de 2021, declarou Estado 
de Calamidade Pública no Município de Juara; 

Considerando que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da população 
e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem como adotar 
imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, 
combater situações emergenciais; 

Considerando que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 
medidas imediatas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade. 

Considerando o Decreto nº 874, de 25 de março de 2021, que atualiza medidas excepcionais, 
de caráter temporário, para a preservação dos riscos de disseminação do coronavirus (COVID-
19) do Governo do Estado de Mato Grosso, e a classificação do Município de Juara no 
VERMELHO com RISCO MUITO ALTO. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Considerando a classificação de risco definida no Decreto nº 874, de 25 de março de 
2021, o Município de Juara está no VERMELHO com RISCO MUITO ALTO com o objetivo 
de impedir o crescimento da taxa decontaminação no território do Município de Juara e 
reduzir o impacto no sistema de saúde, o Município de Juara passa a adotar as seguintes 
medidas não-farmacológicas, obrigatórias ao setor Público e Privado: 

a) Fica Proibida a 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, pelosprazos definidos em protocolos; 

c) quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de 
COVID-19, e de daqueles que com eletiveram 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%; 

e) ampliar, em estabelecimentos públicos e privados, a frequência diária de limpeza e 
desinfecção de locais freqüentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, 
banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos, 
máquinas acionadas por toque manual, elevadores e outros; 

f) Ficam proibidas a realização presencial de reuniões de trabalho, devendo priorizar a 
realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; 



g) determina o controle de acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de 
modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entreas pessoas; 

h) Fica Proibido 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) Fica determinado o isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao Grupo de 
Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde, exceto os já vacinados; 

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) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração, exceto as 
atividades ao ar livre de caráter individual; 

m) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços 
públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais; 

n) recomenda aos cidadãos Juarenses à quarentena voluntária por 10 dias, devendo evitar a 
circulação e aglomeração de pessoas; 

o) suspensão de aulas presenciais em creches, escolas e universidades, públicas e particulares; 

p) durante a vigência deste Decreto, ficam proibidos os eventos sociais, corporativos, 
empresariais, técnicos e científicos, shows, bailões e congêneres; 

q) as igrejas, templos e congêneres, são permitidos o funcionamento, respeitado o limite 
de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de horário 
definidos neste instrumento, respeitando as medidas sanitárias. 

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento de praças e parques públicos que poderão ser 
utilizados, desde que observado o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, ficando 
vedado o acesso sem o uso de máscara de proteção facial. 

Art. 3º O funcionamentode praças e parques públicos, igrejas e templos de qualquer natureza 
e comercio em geral, estão sujeitos às seguintes condições de dias e horários: 

I - de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre as 05h00m e as 20h00m; 

II - aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre as 05h00m e as 12h00m. 

§ 1º As farmácias, hospitais públicos e privados, os serviços de saúde, de hospedagem e 
congêneres, de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, 
serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de 
energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de 
alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstos no presente artigo. 

§ 2º Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências, restaurantes, lanchonetes e 
congêneres localizadas em postos de combustíveis situados em rodovias estaduais e federais 
no âmbito territorial do Município de Juara - Estado de Mato Grosso fora dos horários 
definidos nos incisos do caput deste artigo. 



§ 3º Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados nos incisos deste artigo, 
devem aplicar sistema de controle de entradarestrito a 01 (um) membro por família. 

§ 4º Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres poderão funcionar aos 
sábados até as 20h00m, ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos 
os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

§ 5º Excepcionalmente, os restaurantes, poderão funcionar aos sábados e domingos até 
as14h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

§ 6º O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até as 
23h59m, inclusive aos sábados e domingos,com exceção das farmácias e congêneres, que 
poderão funcionar, na modalidade delivery (entrega em domicilio), sem restrição de dias e 
horários. 

§ 7º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-
away (retirada no local) e drive-thru (retirada sem sair do carro) somente até às 
20h45m,permitido o serviço de delivery até as 23h59m na forma do §6º deste artigo. 

Art. 4º Fica instituído no Município de Juara, medida não farmacológica de caráter 
temporário, toque de recolher por prazo indeterminado, com restrição de circulação de 
pessoas em todo o território do Município de Juara - Estado de Mato Grosso a partir das 
21h00m até as 05h00m. 

§ 1º Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 20h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

§ 2º A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte de cargas e 
passageiros em rodovias municipais, estaduais e federais. 

Art. 5º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da Fiscalização: 

I –Fiscalização do Órgão Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - 
PROCON; 

II - Órgãos de Fiscalização e vigilância sanitária e de tributos municipal; 

III - Polícia Militar - PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; e 

VI - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório, que poderão ser convocados 
a auxiliar na fiscalização. 

Parágrafo único. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar 
aglomerações, inclusive em bares e restaurantes, quando houver o descumprimento das 
medidas deste decreto. 

Art. 6º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de 
Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente, além da aplicação 
de multas e sanções cíveis cabíveis. 

Art. 7º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicaçãode multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido na Lei nº 11.316, de 02 de março de 
2021, com a redação alterada pela Lei nº 11.326, de 24 demarço de 2021. 

Art. 8º Fica proibido, por 15 (quinze) dias a partir da publicação deste decreto, o consumo de 
bebida alcoólica nos locais de venda e logradouros, praças e parques públicos. 



Art. 9º Ficam suspensas as disposições do Decreto Municipal nº 1.461/2020 que 
eventualmente conflitam com o presente decreto, enquanto persistir a classificação do 
Município de Juara no VERMELHO com RISCO MUITO ALTO de que trata este Decreto. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 26 de março de 2021 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

COVID-19: Decreto nº 1.626/2021 

Decreto nº 1.626, de 08 de abril de 2021. 

Dispõe sobre atualização das medidas para enfretamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19) a serem adotados pelo 
Poder Executivo do Município de Juara e da outras providencias. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

Considerando que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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; 

Considerando o Ofício Circular nº. 017/PRESIDENCIA/2.021, da Associação Matogrossense 
dos Municípios em que declara o colapso vivido na rede de saúde, o qual encontrasse com 
96,7% de ocupação de leitos de UTI, sendo que 71,08% dos casos são do interior do Estado 
de Mato Grosso; 

Considerando os índices de taxas de ocupação dos leitos públicos de UTI’s, que conforme os 
dados contidos no Painel Epidemiológico nº 381 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, de 24 
de março de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, indicam 98,05% de taxa de ocupação; 

Considerando o aumento de demanda hospitalar pública e privada por oxigênio medicinal e 
medicamentos necessários para intubação de pacientes em estado grave como decorrência 
do aumento do número de contaminações e internações; 

Considerando a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em ação de controle 
concentrado de constitucionalidade, que conferiu aos Municípios o poder para, diante da 
realidade, adotar as medidas restritivas à circulação de pessoas e de funcionamento de 
atividades econômicas para preservar a vida; 

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 epidemiológicas; 

Considerando que o Município de Cidade/MT deve pautar suas ações com base nos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando as medidas de prevenção ao Coronavírus 
(COVID-19) à realidade local, sobretudo quanto a observância dos direitos e garantias 
individuais assegurados constitucionalmente; 

Considerando o Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, que Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 



do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, 
e dá outras providências. 

Considerando que o Decreto Municipal nº1.594 de 14 de janeiro de 2021, declarou Estado 
de Calamidade Pública no Município de Juara; 

Considerando que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da população 
e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem como adotar 
imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, 
combater situações emergenciais; 

Considerando que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 
medidas imediatas visando a contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade. 

Considerando o Decreto nº 874, de 25 de março de 2021, que atualiza medidas excepcionais, 
de caráter temporário, para a preservação dos riscos de disseminação do coronavirus (COVID-
19) do Governo do Estado de Mato Grosso. 

Considerando a classificação de risco do Município de Juara,LARANJA com RISCO ALTO, 
segundo o ofício da Secretaria Municipal de Saúde nº482/2021-SMS/GS. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Considerando a classificação de risco do Município de Juara está no Laranja com 
RISCO ALTO com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação no território 
do Município de Juara e reduzir o impacto no sistema de saúde, o Município de Juara passa 
a adotar as seguintes medidas não-farmacológicas, obrigatórias ao setor Público e Privado: 

a) Fica Proibida a 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%; 

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) Ficam proibidas a realização presencial de reuniões de trabalho, devendo priorizar a 
realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; 

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

h) Fica Proibido 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) Fica determinado o isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao Grupo de 
Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde, exceto os já vacinados; 

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) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração, exceto as 
atividades ao ar livre de caráter individual; 

m) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços 
públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais; 

n) recomenda aos cidadãos Juarenses à quarentena voluntária por 10 dias, devendo evitar a 
circulação e aglomeração de pessoas; 

o) durante a vigência deste Decreto, ficam proibidos os eventos sociais, corporativos, 
empresariais, técnicos e científicos, shows, bailões e congêneres; 

p) as igrejas, templos e congêneres são permitidos o funcionamento, respeitado o limite 
de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local,observados os limites de horário 
definidos neste instrumento, respeitando as medidas sanitárias. 

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento de praças e parques públicos que poderão ser 
utilizados, desde que observado o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas. 

Art. 3º O funcionamento de praças e parques públicos, igrejas e templos de qualquer 
natureza e comercio em geral, estão sujeitos às seguintes condições de dias e horários: 

I - de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre as 05h00m e as 20h00m; 

II - aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre as 05h00m e as 12h00m. 

§ 1º As farmácias, hospitais públicos e privados, os serviços de saúde, de hospedagem e 
congêneres, de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, 
serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de 
energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de 
alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstas no presente artigo. 

§ 2º Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências, restaurantes, lanchonetes 
e congêneres localizadas em postos de combustíveis situados em rodovias estaduais e 
federais, eventualmente localizadas no âmbito territorial do Município de Juara/MT fora dos 
horários definidos nos incisos do caput deste artigo. 

§ 3º Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados nos incisos deste artigo, 
devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família, devendo 
manter pelo menos um funcionário à porta do estabelecimento para higienização e controle 
de entrada. 

§ 4º Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres poderão funcionar aos 
sábados até as 20h00m, ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos 
os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

§ 5º Excepcionalmente, os restaurantes, poderão funcionar aos sábados e domingos até 
as14h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 



§ 6º O funcionamento de serviço na modalidade delivery fica autorizado somente até as 
23h59m, inclusive aos sábados e domingos,com exceção das farmácias e congêneres, que 
poderão funcionar, na modalidade delivery (entrega em domicilio), sem restrição de dias e 
horários. 

§ 7º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-
away (retirada no local) e drive-thru (retirada sem sair do carro) somente até às 
20h45m,permitido o serviço de delivery até as 23h59m na forma do §6º deste artigo. 

Art. 4º Fica instituído no Município de Juara, medida não farmacológica de caráter 
temporário, toque de recolher por prazo indeterminado, com restrição de circulação de 
pessoas em todo o território do Município de Juara - Estado de Mato Grosso a partir 
das 21h00m até as 05h00m. 

§ 1º Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 20h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

§ 2º A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte de cargas e 
passageiros em rodovias municipais, estaduais e federais. 

Art. 5º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da Fiscalização: 

I –Fiscalização do Órgão Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - 
PROCON; 

II - Órgãos de Fiscalização e vigilância sanitária e de tributos municipal; 

III - Polícia Militar - PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; e 

VI - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório, que poderão ser convocados 
a auxiliar na fiscalização. 

Parágrafo único. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar 
aglomerações, inclusive em bares e restaurantes, quando houver o descumprimento das 
medidas deste decreto. 

Art. 6º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de 
Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente, além da aplicação 
de multas e sanções cíveis cabíveis. 

Art. 7º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido na Lei nº 11.316, de 02 de março de 
2021, com a redação alterada pela Lei nº 11.326, de 24 de março de 2021. 

Art. 8º Fica proibido, a partir da publicação deste decreto, o consumo de bebida alcoólica nos 
locais de vendas, tais como, restaurantes, lanchonetes e congêneres, nas conveniências e 
congêneres, nos logradouros, praças e parques públicos. 

Art. 9º Ficam suspensas as disposições do Decreto Municipal nº 1.461/2020 que 
eventualmente conflitam com o presente decreto, enquanto persistir a classificação de risco 
do Município de Juara, Laranja com RISCO ALTO, de que trata este Decreto. 

Art. 10. Fica revogado o Decreto nº 1.625, de 30 de março de 2021. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 



Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 08 de abril de 2021. 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

COVID-19: Decreto nº 1.632, de 17 de abril de 2021. 

Decreto nº 1.632, de 17 de abril de 2021. 

Dispõe sobre atualização das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19) a serem adotados pelo 
Poder Executivo do Município de Juara e da outras providencias. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

Considerando que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 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; 

Considerando o Ofício Circular nº. 017/PRESIDENCIA/2.021, da Associação Matogrossense 
dos Municípios em que declara o colapso vivido na rede de saúde, o qual encontrasse com 
96,7% de ocupação de leitos de UTI, sendo que 71,08% dos casos são do interior do Estado 
de Mato Grosso; 

Considerando os índices de taxas de ocupação dos leitos públicos de UTI’s, que conforme os 
dados contidos no Painel Epidemiológico nº 381 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, de 24 
de março de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, indicam 98,05% de taxa de ocupação; 

Considerando o aumento de demanda hospitalar pública e privada por oxigênio medicinal e 
medicamentos necessários para intubação de pacientes em estado grave como decorrência 
do aumento do número de contaminações e internações; 

Considerando a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em ação de controle 
concentrado de constitucionalidade, que conferiu aos Municípios o poder para, diante da 
realidade, adotar as medidas restritivas à circulação de pessoas e de funcionamento de 
atividades econômicas para preservar a vida; 

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 epidemiológicas; 

Considerando que o Município de Cidade/MT deve pautar suas ações com base nos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando as medidas de prevenção ao Coronavírus 
(COVID-19) à realidade local, sobretudo quanto a observância dos direitos e garantias 
individuais assegurados constitucionalmente; 

Considerando o Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, que Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, 
e dá outras providências; 

Considerando que o Decreto Municipal nº 1.594 de 14 de janeiro de 2021, declarou Estado 
de Calamidade Pública no Município de Juara; 



Considerando que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da população 
e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem como adotar 
imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, 
combater situações emergenciais; 

Considerando que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 
medidas imediatas visando à contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade; 

Considerando o Decreto nº 897, de 16 de abril de 2021 que altera dispositivo do Decreto nº 
874, de 25 de março de 2021, que atualiza medidas excepcionais, de caráter temporário, para 
a preservação dos riscos de disseminação do coronavirus (COVID-19) do Governo do Estado 
de Mato Grosso; 

Considerando a classificação de risco do Município de Juara, LARANJA com RISCO ALTO; 

D E C R E T A: 

Art. 1º Considerando a classificação de risco do Município de Juara está no Laranja com 
RISCO ALTO com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação no território 
do Município de Juara e reduzir o impacto no sistema de saúde, o Município de Juara passa a 
adotar as seguintes medidas não-farmacológicas, obrigatórias ao setor Público e Privado: 

a) Fica Proibida a 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%; 

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) Ficam proibidas a realização presencial de reuniões de trabalho, devendo priorizar a 
realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; 

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

h) Fica Proibido 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) Fica determinado o isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao Grupo de 
Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde, exceto os já vacinados; 

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) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração, exceto as 
atividades ao ar livre de caráter individual; 

m) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços 
públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais; 

n) recomenda aos cidadãos Juarenses à quarentena voluntária por 10 dias, devendo evitar a 
circulação e aglomeração de pessoas; 

o) durante a vigência deste Decreto, ficam proibidos os eventos sociais, corporativos, 
empresariais, técnicos e científicos, shows, bailões e congêneres; 

p) as igrejas, templos e congêneres são permitidos o funcionamento, respeitado o limite 
de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de horário 
definidos neste instrumento, respeitando as medidas sanitárias. 

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento de praças e parques públicos que poderão ser 
utilizados, desde que observado o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas. 

Art. 3º O funcionamento de praças e parques públicos, igrejas e templos de qualquer 
natureza e comercio em geral, estão sujeitos às seguintes condições de dias e horários: 

I - de segunda a sábado, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre as 05h00m e as 22h00m; 

II - aos domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 
05h00m e as 12h00m. 

§ 1º As farmácias, hospitais públicos e privados, os serviços de saúde, de hospedagem e 
congêneres, de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, 
serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de 
energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de 
alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstas no presente artigo. 

§ 2º Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências e congêneres, localizadas 
em postos de combustíveis situados em rodovias estaduais e federais, eventualmente 
localizadas no âmbito territorial do Município de Juara/MT fora dos horários definidos nos 
incisos do caput deste artigo. 

§ 3º Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados nos incisos deste artigo, 
devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família, devendo 
manter pelo menos um funcionário à porta do estabelecimento para higienização e controle 
de entrada. 

§ 4º Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres poderão funcionar aos 
sábados até as 22h00m, ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos 
os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

§ 5º Excepcionalmente, os restaurantes e congêneres, poderão funcionar aos domingos até 
as 15h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

§ 6º O funcionamento de serviço na modalidade delivery fica autorizado somente até as 
23h59m, inclusive aos sábados e domingos,com exceção das farmácias e congêneres, que 
poderão funcionar, na modalidade delivery (entrega em domicilio), sem restrição de dias e 
horários. 



§ 7º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-
away (retirada no local) e drive-thru (retirada sem sair do carro) somente até às 
22h45m,permitido o serviço de delivery até as 23h59m na forma do §6º deste artigo. 

§ 8º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres respeitado o limite 
de 50% (cinqüenta por cento) da capacidade máxima do local, e os limites de horário 
definidos, bem como obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias de prevenção e 
combate à COVID-19. 

Art. 4º Fica instituído no Município de Juara, medida não farmacológica de caráter 
temporário, toque de recolher por prazo indeterminado, com restrição de circulação de 
pessoas em todo o território do Município de Juara - Estado de Mato Grosso a partir 
das 23h00m até as 05h00m. 

§ 1º Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 22h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

§ 2º A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte de cargas e 
passageiros em rodovias municipais, estaduais e federais. 

Art. 5º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da Fiscalização: 

I – Fiscalização do Órgão Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - 
PROCON; 

II - Órgãos de Fiscalização e vigilância sanitária e de tributos municipal; 

III - Polícia Militar - PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; e 

VI - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório, que poderão ser convocados 
a auxiliar na fiscalização. 

Parágrafo único. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar 
aglomerações, inclusive em bares e restaurantes, quando houver o descumprimento das 
medidas deste decreto. 

Art. 6º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de 
Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente, além da aplicação 
de multas e sanções cíveis cabíveis. 

Art. 7º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido na Lei nº 11.316, de 02 de março de 
2021, com a redação alterada pela Lei nº 11.326, de 24 de março de 2021. 

Art. 8º Fica proibido, a partir da publicação deste decreto, o consumo de bebida alcoólica, nas 
conveniências e congêneres, nos logradouros, praças e parques públicos. 

Parágrafo único: É permitido o consumo de bebidas alcoólicas nos demais locais de 
venda, exceto conveniências e congêneres, desde que restrito àqueles sentados à mesa do 
respectivo estabelecimento, respeitados limites de horário definidos, bem como obedecidos 
os protocolos de saúde e normas sanitárias de prevenção e combate à COVID-19. 

Art. 9º Ficam suspensas as disposições do Decreto Municipal nº 1.461/2020 que 
eventualmente conflitam com o presente decreto, enquanto persistir a classificação de risco 
do Município de Juara, Laranja com RISCO ALTO, de que trata este Decreto. 



Art. 10. Fica revogado o Decreto nº 1.626, de 30 de março de 2021. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 17 de abril de 2021. 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

COVID-19: Decreto nº 1.644/2021 

Decreto nº 1.644, de 21 de maio de 2021. 

Altera o Decreto nº 1.604/2021, que dispõe sobre os procedimentos administrativos quanto 
aos profissionais, servidores efetivos e contratados temporariamente da Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino durante a suspensão das aulas presenciais durante a vigência 
das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) a serem adotados pelo Poder 
Executivo do Município de Juara, e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a Portaria nº 333/2021/GS/SEDUC/MT a qual alterou o art. 11 da portaria 
nº 164/2021/GS/SEDUC/MT. 

CONSIDEERANDO o disposto no Ofício Circular nº SEPLAG-OFC-
2021/00242/SDVSS/SEPLAG, que instrui sobre o retorno dos servidores do grupo de risco 
imunizados; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas de prevenção para evitar a 
disseminação da COVID-19, sem olvidar da manutenção das necessidades precípuas da 
coletividade; 

CONSIDERANDO por fim, que os atos administrativos devem ser processados em total 
harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (art. 37, CF/88) e Princípio da Economicidade; 

Considerando o Painel Epidemiológico Estadual nº 436 atualizado em 18/05/2021, o qual 
consta a classificação de risco do Município de Juara como Amarelo, ou seja, risco Moderado. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica alterado do Decreto nº 1.604, de 29 de janeiro de 2021, passando a vigorar com 
a seguinte redação: 

(....) 

Art. 2º Os servidores da Educação Municipal, efetivos e contratados, deverão retornar à 
exercer suas atividades presencialmente na escola em que estejam lotados/atribuídos, e ou 
redistribuídos na rede, a serem realizadas de acordo com as instruções normativas e o Plano 
Estratégico/Atividade da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 3º Os Servidores efetivos que ainda não tomaram a segunda dose ou dose única da vacina 
imunizante contra à COVID-19, que se enquadrarem no grupo de risco, devidamente 
comprovada a sua impossibilidade de trabalho na Escola, deverá exercer as atividades a 
distância, home office, a serem realizadas de acordo com as instruções normativas e o Plano 
Estratégico/Atividade Remota, da Secretaria Municipal de Educação. 



Art. 2º Os servidores da Educação Municipal, efetivos e contratados, deverão exercer as suas 
atividades presencialmente, exceto quando a classificação de risco de contaminação da 
COVID-19 no Município estiver como risco ALTO ou MUITO ALTO. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 21 de maio de 2021. 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

Decreto nº 1.659/2021 

Decreto nº 1.659, de 12 de julho de 2021. 

Dispõe sobre atualização das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19) a serem adotados pelo 
Poder Executivo do Município de Juara e da outras providencias. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

Considerando que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 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; 

Considerando o colapso vivido na rede de saúde, o qual encontrasse com alta na ocupação de 
leitos de UTI, sendo que a maioria dos casos são do interior do Estado de Mato Grosso; 

Considerando o aumento de demanda hospitalar pública e privada por oxigênio medicinal e 
medicamentos necessários para intubação de pacientes em estado grave como decorrência 
do aumento do número de contaminações e internações; 

Considerando a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em ação de controle 
concentrado de constitucionalidade, que conferiu aos Municípios o poder para, diante da 
realidade, adotar as medidas restritivas à circulação de pessoas e de funcionamento de 
atividades econômicas para preservar a vida; 

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 epidemiológicas; 

Considerando que o Município de Juara/MT deve pautar suas ações com base nos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando as medidas de prevenção ao Coronavírus 
(COVID-19) à realidade local, sobretudo quanto a observância dos direitos e garantias 
individuais assegurados constitucionalmente; 

Considerando o Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, que Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, 
e dá outras providências; 

Considerando que o Decreto Municipal nº 1.594 de 14 de janeiro de 2021, declarou Estado 
de Calamidade Pública no Município de Juara; 



Considerando que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da população 
e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem como adotar 
imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, 
combater situações emergenciais; 

Considerando que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 
medidas imediatas visando à contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade; 

Considerando o Decreto nº 897, de 16 de abril de 2021 que altera dispositivo do Decreto nº 
874, de 25 de março de 2021, que atualiza medidas excepcionais, de caráter temporário, para 
a preservação dos riscos de disseminação do coronavirus (COVID-19) do Governo do Estado 
de Mato Grosso; 

Considerando a classificação de risco do Município de Juara, MODERADO. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Visando impedir o crescimento da taxa de contaminação no território do Município 
de Juara e reduzir o impacto no sistema de saúde, o Município de Juara passa a adotar as 
seguintes medidas não-farmacológicas, obrigatórias ao setor Público e Privado, de acordo 
com a classificação de risco: 

I- Risco Baixo: 

a) fica proibida a 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 
freqüente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 
70%; 

e) ampliar, em estabelecimentos públicos e privados, a freqüência diária de limpeza e 
desinfecção de locais freqüentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, 
banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos, 
máquinas acionadas por toque manual, elevadores e outros. 

II- Risco Moderado, além das regras previstas no risco baixo as seguintes: 

a) ficam restritas a realização presencial de reuniões de trabalho, devendo priorizar a 
realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; 

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

c) fica proibido o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, 
consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que 
artesanal; 

d) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

e) fica determinado o isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao Grupo de 
Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde, exceto os já vacinados; 



f) 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. 

III – Risco Alto, além das regras previstas no risco baixo e moderado as seguintes: 

a) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração, exceto as 
atividades ao ar livre de caráter individual; 

b) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços 
públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais. 

IV- Risco Muito Alto, além das regras previstas no risco baixo, moderado e alto, as seguintes: 

a) as igrejas, templos e congêneres são permitidos o funcionamento, respeitado o limite 
de 50% (cinqüenta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos neste instrumento, respeitando as medidas sanitárias. 

b) recomenda aos cidadãos Juarenses à quarentena voluntária por 10 dias, devendo evitar a 
circulação e aglomeração de pessoas. 

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento de praças e parques públicos, quadras 
poliesportivas, campos de futebol e outras atividade ao ar livre de caráter coletivo, que 
poderão ser realizadas, desde que as regras de higienização e proteção individual sejam 
seguidas, e não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do 
local, referida autorização é válida somente enquanto o Município estiver com risco de 
contaminação baixo ou moderado, sendo que no risco alto e muito alto somente serão 
permitidas atividades individuais ao ar livre. 

Art. 3º O funcionamento de praças e parques públicos, igrejas e templos de qualquer 
natureza e comércio em geral, estão sujeitos a não ultrapassar 70% (setenta por cento) da 
capacidade máxima do local, referida autorização é válida somente enquanto o Município 
estiver com risco de contaminação baixo ou moderado, sendo que no risco alto e muito alto 
somente serão permitidas quando não ultrapasse 50% (cinqüenta por cento) da capacidade 
máxima do local, sendo: 

I - de segunda a domingo, autorizado o funcionamento no período compreendido entre as 
05h00m e as 23h00m; 

§ 1º As farmácias, hospitais públicos e privados, os serviços de saúde, de hospedagem e 
congêneres, de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto 
conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, 
serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de 
energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de 
alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstas no presente artigo. 

§ 2º Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências e congêneres, localizadas 
em postos de combustíveis situados em rodovias estaduais e federais, eventualmente 
localizadas no âmbito territorial do Município de Juara/MT fora dos horários definidos nos 
incisos do caput deste artigo. 

§ 3º Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados nos incisos deste artigo, 
devem aplicar sistema de controle de entrada, devendo manter pelo menos um funcionário 
à porta do estabelecimento para higienização e controle de entrada, ficando vedado o 
consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas 
sanitárias definidos neste Decreto. 



§ 4º O funcionamento de serviço na modalidade delivery fica autorizado, inclusive aos 
sábados e domingos, sem restrição de dias e horários. 

§ 5º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-
away (retirada no local) e drive-thru (retirada sem sair do carro) somente até às 23h00m. 

§ 6º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres respeitado o limite 
de 70% (cinqüenta por cento) da capacidade máxima do local, e os limites de horário 
definidos, bem como obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias de prevenção e 
combate à COVID-19, referida autorização é válida somente enquanto o Município estiver 
com risco de contaminação baixo ou moderado, sendo que no risco alto e muito alto somente 
serão permitidas quando não ultrapasse 50% (cinqüenta por cento) da capacidade máxima 
do local. 

§7º Durante a vigência deste Decreto, ficam proibidos os eventos que gerem aglomeração 
de pessoas com contato físico, tais como bailões e congêneres, permitidos os eventos sociais 
com controle de quantidade de pessoas sentadas, e não ultrapasse 50% (cinqüenta por cento) 
da capacidade máxima do local, limitada a quantidade de 120 pessoas no máximo, 
independente se o local permita maior volume de acordo com a percentagem acima 
mencionada, não podendo ainda haver pista de dança. 

Art. 4º Caso o Município de Juara a qualquer momento esteja classificado como de risco Alto 
ou muito Alto, desde ja fica instituído no Município de Juara, medida não farmacológica de 
caráter temporário, toque de recolher com restrição de circulação de pessoas em todo o 
território do Município de Juara - Estado de Mato Grosso a partir das 22h00m até as 05h00m. 

§ 1º Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 22h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

§ 2º A restrição fixada no caput deste artigo não se aplica ao transporte de cargas e 
passageiros em rodovias municipais, estaduais e federais. 

Art. 5º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo: 

I – Fiscalização do Órgão Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - 
PROCON; 

II - Órgãos de Fiscalização e vigilância sanitária e de tributos municipal; 

III - Polícia Militar - PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; e 

VI - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório, que poderão ser convocados 
a auxiliar na fiscalização. 

Parágrafo único. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar 
aglomerações, inclusive em bares e restaurantes, quando houver o descumprimento das 
medidas deste decreto. 

Art. 6º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de 
Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente, além da 
aplicação de multas e sanções cíveis cabíveis. 

Art. 7º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido na Lei nº 11.316, de 02 de março de 
2021, com a redação alterada pela Lei nº 11.326, de 24 de março de 2021. 



Art. 8º Fica proibido, a partir da publicação deste decreto, o consumo de bebida alcoólica, 
nas conveniências e congêneres, nos logradouros, ruas, praças e parques públicos.  

Parágrafo único: É permitido o consumo de bebidas alcoólicas nos demais locais de 
venda, exceto conveniências e congêneres, desde que restrito àqueles sentados à mesa do 
respectivo estabelecimento, respeitados limites de horário definidos, bem como obedecidos 
os protocolos de saúde e normas sanitárias de prevenção e combate à COVID-19. 

Art. 9º Ficam suspensas as disposições do Decreto Municipal nº 1.461/2020 que 
eventualmente conflitam com o presente decreto, enquanto persistir a classificação de risco 
do Município de Juara, entre o risco moderado, alto e muito alto, de que trata este Decreto. 

Art. 10. Fica revogado o Decreto nº 1.595, de 15 de janeiro de 2021. 

Art. 11. Fica revogado o Decreto nº 1.632, de 17 de abril de 2021. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 12 de julho de 2021. 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Municípioecreto 

Decreto nº 1.676/2021 

Decreto nº 1.676, de 15 de setembro de 2021. 

Altera o Decreto nº 1.659/2021, que Dispõe sobre atualização das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavirus (COVID-19) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, e 
dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

Considerando que a Saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 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; 

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 epidemiológicas; 

Considerando o Decreto nº 1.461, de 26 de março de 2020, que Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Município de Juara, 
e dá outras providências; 

Considerando que compete ao Município zelar pela preservação do bem-estar da população 
e pela manutenção dos serviços públicos e das atividades socioeconômicas, bem como adotar 
imediatamente as medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, 
combater situações emergenciais; 

Considerando que as ações a serem implementadas devem zelar pela preservação da 
dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à segurança, saúde, a intimidade 
e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais 



medidas imediatas visando à contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a 
proteção da coletividade; 

Considerando o Decreto nº 897, de 16 de abril de 2021 que altera dispositivo do Decreto nº 
874, de 25 de março de 2021, que atualiza medidas excepcionais, de caráter temporário, para 
a preservação dos riscos de disseminação do coronavirus (COVID-19) do Governo do Estado 
de Mato Grosso; 

Considerando a classificação de risco BAIXO do Município de Juara, segundo boletim da 
Secretaria Estadual de Saúde. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica Alterado o Decreto nº 1.659, de 12 de julho de 2021, nos seguintes termos:  

(...) 

Art. 3º ..... 

I - Revogado. 

§ 1º revogado. 

§ 2º Revogado. 

§ 3º Os supermercados, nos horários de funcionamento, devem aplicar sistema de controle 
de entrada, devendo manter pelo menos um funcionário à porta do estabelecimento para 
higienização e controle de entrada, ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local, 
obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

(...) 

§ 5ºFica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-
away (retirada no local) e drive-thru (retirada sem sair do carro). 

(...) 

§7º Durante a vigência deste Decreto, ficam permitidos os eventos com controle de 
quantidade de pessoas e respeitando às medidas sanitárias necessárias, desde que não 
ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local. 

Art. 4º Revogado. 

§1º Revogado. 

§2º Revogado. 

(...) 

Art. 8º Revogado. 

Parágrafo único. Revogado. 

Art. 2º As demais disposições do Decreto nº 1.659/2021 permanecem inalteradas. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato 

Grosso, em 15 de setembro de 2021. 

Carlos Amadeu Sirena 

Prefeito do Município 

Portaria Nº 004/2021/ SME 



Portaria Nº 004/2021/ SME 

INSTITUI E NOMEIA A COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA 
COVID-19, PARA A ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOSDE RETORNO DAS AULAS NA 
PERSPECTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUARA-MT, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS: 

A Secretária Municipal de Educação de Juara-MT., no uso de suas atribuições legais e; 

CONSIDERANDO as Leis, os Decretos e os Protocolos de Retorno estabelecidos pelos 
governos Federal, Estadual e Municipal. 

CONSIDERANDO a recomendação da União dos Dirigentes Municipais de Educação-
UNDIME, a qual dispõe sobre os subsídios para elaboração de protocolos para retorno às 
aulas na perspectiva da rede Municipal de Ensino de Juara-MT. 

Art. 1º Fica Instituída e nomeada os membros da Comissão Municipal de Gerenciamento da 
Pandemia Covid-19, na forma que segue: 

1- Representante da Secretaria Municipal de Educação 

Fernanda Alves dos Santos Ribas – CPF: 916.443.211-49 

2-Representantes da Secretaria Municipal de Saúde 

Midiã Andréa Rissotte – CPF: 655.115.811-00 

Maquilaine HenriquetaMiranda - CPF: 704.231.301-10 

3-Representante da Secretaria de Assistência Social 

Cristiane Mazuti da Silva– CPF: 880.760.241-53 

4-Representante da Secretaria Municipal de Finanças ou de Administração 

Alison de Souza- CPF: 017.004.461-00 

5-Representante dos Profissionais e Trabalhadores de Educação 

Wagner Fanini Belarmino de Jesus dos Santos – CPF: 010.499.321-96 

6-Representante do Conselho Municipal de Educação 

Ana Paula Pereira da Silva – CPF: 909.420.941-15 

7-Representantes de Gestores das Escolas da Rede Municipal 

Isabel Aparecida Gomes Franco – CPF: 580.994.681-04 

Fabiana Alessandra dos Santos– CPF: 916.443.211-49 

Elaine Cristina Mateus Novacowski – CPF: 951.977.291-04 

ClaudiaBorges da Costa– CPF: 027.723.661-46 

Marta da Silva – CPF: 630.118.241-34 

Leticia Paula dos Santos Castão– CPF: 024.850.191-77 

Gislaine Evangelista da Silva – CPF: 023.388.321-59 

Geneilda de Souza Silva – CPF: 924.309.371-15 

Cassius Cley Ferreira – CPF: 003.590.891-27 

Wesley Manuel da Silva – CPF: 927.735.831-91 



Ailton Francisco da Silva – CPF: 561.973.491-91 

Evania Francielli Colet Mendonça – CPF: 903.220.701-63. 

Art.2º . Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria 051/SME 
de 13 de novembro de 2020, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado 
de Mato Grosso, do dia 16/11/2020, pag.194. 

Juara, 11 de janeirode 2021. 

Fernanda Alves dos Santos Ribas 

Secretária Municipal de Educação 

COVID-19: Portaria Interna nº 001/2021 - Saude 

PORTARIA INTERNA N.° 001/2021. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUARA-MT, MAISA FIGUEIREDO DE SOUSA 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE JUARA-MT. 

RESOLVE: 

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre as medidas que objetivam a proteção da coletividade 
enquanto houver vigência do Decreto Municipal nº 1.594 de 14/01/2021. 

Art. 2º Fica permitido à carga horária de 6 horas para profissionais da saúde quando houver a 
necessidade temporária de excepcional interesse público para o enfrentamento a Covid 19, 
independente da forma de vinculo empregatício e/ou cargo-função que exerce enquanto 
durar a estado de calamidade pública no município de Juara. 

Art. 3º Fica o Hospital Campanha sendo um anexo do Hospital Municipal de Juara e total 
responsabilidade administrativa e financeira ligado àquela instituição de saúde tão somente 
enquanto durar a calamidade pública municipal. 

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no D.O, com efeitos retroativos 
à data de 14/01/2021, revogados as disposições em contrário. 

Registra-se; 

Publica-se; 

Cumpra-se. 

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, do Município de Juara, Estado de Mato Grosso 
em 04 de Fevereiro de 2021. 

MAISA FIGUEIREDO DE SOUSA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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