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COVID-19: DECRETO Nº 001/2021 

DECRETO 001/2021 de 09 de janeiro de 2021 

“Ratifica a prática de medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de 
disseminação do coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Nova Maringá e dá outras 
providências ” 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 54, IV da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº. 188, de 03 de janeiro de 2020, em 
virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a continuidade da pandemia COVID-19 nos termos declarados pela 
Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO segunda onda da Pandemia de COVID-19 e a necessidade da continuidade 
de atuação sólida da administração pública municipal, mediante o reforço nas medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos a danos a saúde pública; 

CONSIDERANDO, que o Art. 196 da Constituição Federal reconhece a saúde como um 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO, o retorno do crescente número de casos confirmados bem como de óbitos 
decorrentes do Novo Coronavírus (COVID-19) em todo o Estado de Mato de Grosso, em 
especial a elevação de casos confirmados no município; 

CONSIDERANDO, que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana bem como os valores 
Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa constituem fundamentos da República Federativa do 
Brasil; 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus; e 

CONSIDERANDO, como medida preventiva de Transmissão Local e Comunitária Coronavírus 
(COVID-19). 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?q=Decretos+covid+19&e=393&exd=&std=&end=
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D E C R E T A: 

Art. 1º Em todo território municipal, os cidadãos e os estabelecimentos públicos e privados 
ficam orientados a manter as seguintes medidas de prevenção e combate à infecção por 
coronavírus: 

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

II - disponibilizar locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou 
disponibilização de álcool na concentração de 70%; 

III - ampliar 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 e outros; 

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

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

VI - vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e 
usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal; 

VII - manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

IX - 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. 

§ 1º Para realização de atividades de cunho religioso, sem prejuízo da observância, no que 
couber, das normas gerais previstas nos incisos retro discriminados, ficam recomendadas as 
seguintes medidas: 

I - disponibilização de local e produtos para higienização de mãos e calçados; 

II - distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas; 

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

IV - suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas; 

V - suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial; 

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

§ 2º Os parques públicos municipais 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, ainda que artesanal, pelos usuários. 

Art. 2º Fica reiterada a necessidade do uso OBRIGATÓRIO de máscaras de proteção facial 
por todas as pessoas que circulem dentro do território municipal, em todo estabelecimento 
público ou privado, conforme disposto na Lei Federal nº 14.019, de 02 de Julho de 2020. 

Artigo 3°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário. 



Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

Nova Maringá – MT, 09 de janeiro de 2021. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

Prefeita Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº 003/2021 

DECRETO 003/2021 de 20 de janeiro de 2021 

“Atualiza medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de 
disseminação do coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Nova Maringá e dá outras 
providências ” 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 54, IV da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº. 188, de 03 de janeiro de 2020, em 
virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a continuidade da pandemia COVID-19 nos termos declarados pela 
Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO segunda onda da Pandemia de COVID-19 e a necessidade da continuidade 
de atuação sólida da administração pública municipal, mediante o reforço nas medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos a danos a saúde pública; 

CONSIDERANDO, que o Art. 196 da Constituição Federal reconhece a saúde como um 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus; e 

CONSIDERANDO, como medida preventiva de Transmissão Local e Comunitária Coronavírus 
(COVID-19). 

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 783/2021 e a necessidade de balizar as medidas 
de biossegurança e distanciamento social; 

D E C R E T A: 

Art. 1º Art. 1º Fica acrescentado os §§ 3º e 4º ao artigo 1º ao Decreto nº 001 , 
de 08 de Janeiro de 2021, com a seguinte redação: 

§ 3º Independente da classificação de risco prevista no Decreto Estadual nº 522, de 12 de 
junho de 2020, fica proibida por 45 (quarenta e cinco) dias, a realização de eventos sociais, 
festas, shows, atividades em casas noturnas e confraternizações com mais de 100 (cem) 
pessoas em espaços privados ou públicos, inclusive o uso de logradouros públicos, onde haja 
aglomeração e consumo de bebidas alcoólicas. 

§ 4º. Os eventos corporativos, assim entendidos aqueles organizados por instituições públicas 
ou privadas, devem respeitar as regras sanitárias e distanciamento social previstos no Decreto 
Estadual nº 522 , de 12 de junho de 2020. 

Art. 2º Independente da classificação de risco prevista no Decreto Estadual nº 522, de 12 de 
junho de 2020, fica recomendada a permissão de atividades em bares, restaurantes e 



congêneres, dentro do limite de público sentado, respeitando a 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade máxima do local, tendo como base o metro quadrado e o espaçamento de 1,5m 
(um metro e meio) entre as mesas/assentos. 

Art. 3º Fica reiterada a necessidade do uso OBRIGATÓRIO de máscaras de proteção facial 
por todas as pessoas que circulem dentro do território municipal, em todo estabelecimento 
público ou privado, conforme disposto na Lei Federal nº 14.019, de 02 de Julho de 2020. 

Artigo 4°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

Nova Maringá – MT, 20 de janeiro de 2021. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

Prefeita de Nova Maringá - MT 

COVID-19: DECRETO 007/2021 DE 02 DE MARÇO DE 2021. 

“Atualiza medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de 
disseminação do coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Nova Maringá e dá outras 
providências ” 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 54, IV da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº. 188, de 03 de janeiro de 2020, em 
virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO os dados contidos no Painel Epidemiológico nº 358 Coronavírus/Covid-19 
Mato Grosso, de 01 de março de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, que indicam que a 
taxa de ocupação dos leitos públicos de UTIs no Estado de Mato Grosso está em 87,95% 
(oitenta e sete vírgula noventa e cinco por cento); 

CONSIDERANDO, ainda, o crescimento da taxa de contaminação do novo coronavírus em 
todos os municípios do Estado de Mato Grosso, 

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 836/2021 de 01/03/2021 e a necessidade de 
balizar as medidas de biossegurança e distanciamento social; 

CONSIDERANDO que estamos em meio a Colheita de Soja 2020/2021 e o plantio de Milho 
2021. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam atualizadas as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 em 
todo município de Nova Maringá - MT. 

Art. 2º O funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito às seguintes 
condições: 

I – de segunda à sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h00m e 19h00m; 

II – aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h00m e 12h00m; 

§ 1º As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de transporte coletivo, 
transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, as funerárias, 
os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e 



armazenamento de alimentos e grãos, peças e serviços de manutenção e insumos agrícolas, 
serviços de manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo, não ficam 
sujeitas às restrições de horário do presente artigo. 

§ 2º Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados nos incisos do caput, devem 
aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família. 

§ 3º Durante a vigência deste decreto os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos 
e científicos, igrejas, templos e congêneres, cinemas, museus, teatros e a prática de esportes 
coletivos são permitidos com no máximo 50 (cinquenta) pessoas por evento, respeitado o 
limite de 30% (trinta) por cento da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos do caput. 

§4º Fica suspenso o atendimento presencial em todas as Secretarias e Prefeitura no período 
de 03/03 a 17/03/2021, excetuando-se os serviços essenciais, os quais serão mantidos os 
atendimentos. 

Art. 3º O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até às 
23h00m, inclusive aos domingos. 

Parágrafo único As farmácias e congêneres poderão funcionar, na modalidade delivery, sem 
restrição de dias e horários. 

Art. 4º Todos os estabelecimentos em atividade no território do município de Nova 
Maringá/MT devem observar os seguintes protocolos de saúde e normas sanitárias durante 
seu funcionamento: 

I - evitar circulação de pessoas pertencentes ao grupo de risco, conforme definição do 
Ministério da Saúde; 

II - disponibilizar locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou 
disponibilização de álcool na concentração de 70%; 

III - ampliar 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 e outros; 

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

V - controlar o acesso de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas; 

VI - vedar o acesso de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando 
máscara de proteção facial, ainda que artesanal; 

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

VIII - manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

IX - adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os profissionais 
pertencentes ao grupo de risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde; 

XI - 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. 

Art. 5º Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o 
município de Nova Maringá e Distrito de Brianorte a partir das 21h00m até às 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 19h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade policial 
responsável pela fiscalização. 

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

Art. 6º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da: 

I – Policia Militar – PM/MT; 

II – Policia Judiciaria Civil – PJC/MT; 

III – Órgãos de Vigilância Sanitária Estadual e Municipal; 

IV - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório; 

§ 1º A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar aglomerações, 
inclusive em bares e restaurantes. 

§ 2º 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. 

§ 3º A infringência das medidas restritivas instituídas por este Decreto ficam sujeitas à 
aplicação das sanções penais cabíveis, por infração às medidas sanitárias preventiva, 
conforme previsão do art. 268 do Código Penal. 

§4º Caberão aos órgãos competentes, inclusive ao Ministério Público Estadual, fiscalizar se o 
agentes públicos estaduais e municipais estão cumprindo e fazendo cumprir as determinações 
deste Decreto, propondo, quando julgar pertinente, as demandas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis. 

§ 5º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas 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 em lei específica. 

Art. 7º As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, válidos entre 03/03/2021 a 17/03/2021 prorrogáveis em caso de necessidade. 

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

Nova Maringá – MT, 02 de Março de 2021. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

Prefeita de Nova Maringá - MT 

DECRETO 008/2021 de 05 de Março de 2021 

“Altera o Decreto nº 007 de 02 de março de 2021 que atualiza as medidas excepcionais, de caráter 
temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus (COVID-19) no âmbito 
do Município de Nova Maringá e dá outras providências ” 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 54, IV da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 842 de 05/03/2021 e a necessidade de balizar as 
medidas de biossegurança e distanciamento social; 

D E C R E T A: 



Art. 1º Fica alterado o § 1º do Art 2º do Decreto nº 007 de 02 de março de 2021, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“ Art. 2º (…) 

§ 1º As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de transporte coletivo, 
transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, as funerárias, 
os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e 
armazenamento de alimentos e grãos, peças e serviços de manutenção e insumos agrícolas, 
serviços de segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, água, 
telefonia, coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos, não ficam 
sujeitas às restrições de horário do presente artigo. 

(...)” 

Art. 2º Ficam acrescentados os §§ 5º e 6º ao Decreto nº 007 de 02 de março de 2021, com a 
seguinte redação: 

“Art. 2º (…) 

§ 5º Excepcionalmente, as atividades ligadas ao comércio de gêneros alimentícios também 
poderão funcionar aos sábados até as 19:00 horas, ficando vedado o consumo de bebidas 
alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias anteriormente 
definidos. 

§ 6º Excepcionalmente, os restaurantes, poderão funcionar aos sábados e domingos até as 
14:00 horas, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos 
anteriormente.” 

Art. 3ºEste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

Nova Maringá – MT, 05 de Março de 2021. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

Prefeita de Nova Maringá – MT 

 

COVID-19: DECRETO Nº 017 de 26 de Março de 2021. 

“Altera o Decreto nº 007 de 02 de março de 2021 e o Decreto 008 de 05 de março de 
2021,o qual atualiza as medidas excepcionais, de caráter temporário e não farmacológico, para a 
prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Nova 
Maringá e dá outras providências”. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 54, IV da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 874 de 25/03/2021 e a necessidade de balizar as 
medidas de biossegurança e distanciamento social; 

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam alterados o caput do Art. 2º, inciso I, §§ 4º e 5º do Decreto nº 007 de 02 de 
março de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“ Art. 2º Quando a taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% (oitenta e cinco por 
cento), além das medidas aplicáveis conforme art. 4º e 5º, o funcionamento de todas as atividades 
e serviços ficará sujeito às seguintes condições: 



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

(…) 

§4 Fica suspenso atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços 
públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais, enquanto 
perdurar a taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% (oitenta e cinco por cento), 
excetuando-se os serviços essenciais, os quais serão mantidos os atendimentos. 

§5º Excepcionalmente, as atividades ligadas ao comércio de gêneros alimentícios também poderão 
funcionar aos sábados até as 20:00 horas, ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas no 
local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias anteriormente definidos.” 

Art. 2º Revoga-se o § 3º do Decreto nº 007 de 02 de março de 2021 e acrescenta-se o § 7º 
que tem a seguinte redação: 

Art. 2º (…) 

§ 3º Revogado 

(...) 

§ 7ºFica 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 Estado de Mato Grosso fora dos horários definidos nos incisos do caput deste 
artigo. 

Art. 3º Fica Alterado o inciso I e acrescenta-se o inciso XI do Art. 4º do Decreto 007 de 02 de 
Março de 2021 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 4º (…) 

I - quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos pelas 
autoridades sanitárias; 

(...) 

XI - proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração. 

Art. 4º Fica alterado o § 1º do Art. 5º do Decreto nº 007 de 02 de Março de 2021, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º (…) 

§ 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 às 20h00m, bem 
como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade policial responsável pela 
fiscalização. 

Art. 5º Fica alterado o § 5º do Art. 6º do Decreto nº 007 de 02 de Março de 2021, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6º (…) 

§ 5º O descumprimento das medidas restritivas por pessoas 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. 6º Fica alterado o Art. 7º do Decreto nº 007 de 02 de Março de 2021, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 



Art. 7º As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência enquanto permanecer as taxas 
de ocupação de UTI’s públicas superior a 85% no Estado de Mato Grosso. 

Art. 7º Fica proibido, por 15 (quinze) dias a partir da publicação deste decreto, o consumo de 
bebida alcoólica nos locais de venda, ainda que dentro dos horários permitidos para 
funcionamento dos estabelecimentos por este Decreto e por normas municipais. 

Art. 8ºEste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário. 

Nova Maringá – MT, 26 de Março de 2021. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

Prefeita de Nova Maringá - MT 

COVID-19: DECRETO Nº 021 de 17 de Abril de 2021. 

“Altera o Decreto nº 017 de 26 de março de 2021,o qual atualiza as medidas excepcionais, de 
caráter temporário e não farmacológico, para a prevenção dos riscos de disseminação do 
coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Nova Maringá e dá outras providências”. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 54, IV da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 897de 16/04/2021 e a necessidade de balizar as 
medidas de biossegurança e distanciamento social; 

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam alterados o Art. 2º, incisos I e II, § 5º do Decreto nº 007 de 02 de março de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“ Art. 2º Quando a taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% (oitenta e cinco por 
cento), além das medidas aplicáveis conforme art. 4º e 5º, o funcionamento de todas as atividades 
e serviços ficará sujeito às seguintes condições: 

I – de segunda à sábado, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h00m e 22h00m; 

II – aos domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre às 
05h00m e 12h00m; 

(…) 

§5º Excepcionalmente, as atividades ligadas ao comércio de gêneros alimentícios também poderão 
funcionar aos sábados até às 22:00 horas e os restaurantes, poderão funcionar aos domingos até 
às 15:00 horas, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias anteriormente definidos.” 

Art. 2º Alteram-se os § 3º e 7º doArt. 2º Decreto nº 007 de 02 de março de 2021 que tem a 
seguinte redação: 

Art. 2º (…) 

§ 3º Durante a vigência deste decreto os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos e 
científicos, igrejas, templos e congêneres e a prática de esportes coletivos são permitidos com no 
máximo 50 (cinquenta) pessoas por evento, respeitado o limite de 30% (trinta) por cento da 
capacidade máxima do local, observados os limites de horário definidos nos incisos do caput. 

(...) 

§ 7ºQuando a taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% (oitenta e cinco por cento), 
além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco, conforme art. 4º e 5º deste Decreto, 



o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda ficará restrito àqueles sentados à mesa do 
respectivo estabelecimento, respeitados os limites de horário e a capacidade permitidos para seu 
funcionamento, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto.. 

Art. 3º Fica alterado o Art. 3º do Decreto 007/2021 que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 3º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-away 
e drive-thru somente até às 22:45h, permitido o serviço de delivery até as 23h59m, de segunda a 
domingo.” 

Art. 4º Fica alterado o caput do Art. 5º e o § 1º do Decreto nº 007 de 02 de Março de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o município 
de Nova Maringá e Distrito de Brianorte a partir das 23h00m até às 05h00m, enquanto perdurar 
ocupação das UTI’s Estaduais acima de 85%. 

§ 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 23h00m, bem 
como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade policial responsável pela 
fiscalização. 

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário. 

Nova Maringá – MT, 17 de Abril de 2021. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

Prefeita de Nova Maringá - MT 

DECRETO N° 028/2021 DE 17 DE JUNHO DE 2021. 

Súmula:“Dispõe sobre alteração do Decreto 007/2021 e dá outras providências”. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o inciso IV, do art. 47, da 
Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de contenção de aglomerações e a manutenção das medidas 
de biossegurança e distanciamento social em virtude da Pandemia de COVID-19. 

CONSIDERANDO ainda que o Boletim Informativo da SES/MT nº 464 do último dia 
15/06/2021 destacou que nenhum município foi classificado com risco moderado ou baixo 
para a Covid-19. 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam acrescidos os parágrafos §8° e §9° ao Art.2° do Decreto 007/2021, que passa 
a vigorar com a seguinte Redação: 

Art. 2°… 

§8°. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em Praças e Lagos Públicos do Município de 
Nova Maringá/MT. 

§9°. Fica Proibido à utilização de Som Automotivo em Praças e Lagos Públicos do Município de 
Nova Maringá/MT. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais 
disposições em contrário. 



Gabinete da Prefeita de Nova Maringá/MT, 17 de junho de 2021. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

Prefeita Municipal 

DECRETO Nº. 039 DE 01 SETEMBRO DE 2021 

“Dispõe sobre o dever de vacinação contra a COVID-19 de todos os agentes públicos 
municipais e a População com idade a partir de 18 (dezoito) anos como medida de 
enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus.” 

A Sra. ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá-MT no 
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO que o Município de Nova Maringá/MT deve assegurar o direito à saúde da 
população, por meio da gestão dos riscos relacionados às atividades básicas de conservação 
da vida das pessoas; 

CONSIDERANDO que compete aos gestores locais de saúde a definição de procedimentos e 
execução de medidas que visam impedir a contaminação ou propagação de doenças 
transmissíveis; 

CONSIDERANDO a vigência do artigo 3º da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, por força de decisão cautelar proferida na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 
6625, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de 
importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e prevê a 
possibilidade de determinação de realização compulsória de vacinação; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs (Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade) 6586 e 6587 e do ARE (Recurso Extraordinário com Agravo) 
1267879, em 17 de dezembro de 2020, decidiu que o Município, como os demais entes da 
federação, pode determinar vacinação compulsória contra a Covid-19, prevista na Lei Federal 
n.º 13.979, de 2020, para assegurar a proteção da saúde coletiva e a imunização comunitária, 
como decorrência da prevalência do princípio constitucional da solidariedade; 

CONSIDERANDO que na atividade de vacinação contra a COVID-19, o Município de Nova 
Maringá/MT distribui, de forma universal e gratuita, imunizantes devidamente registrados 
pelo órgão competente de vigilância sanitária e incluídos nos Planos Nacional, Estadual e 
Municipal de Imunização, além de realizar campanha de publicidade institucional que garante 
a ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes; 

CONSIDERANDO que os funcionários públicos municipais devem proceder, na vida pública 
e privada, de forma a dignificar sempre a função pública; 

CONSIDERANDO a Nota Recomendatória da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da 
Saúde, de 01 de setembro de 2021, que orienta, com base em critérios mínimos baseados em 
evidências científicas, a adoção da vacinação compulsória dos agentes públicos municipais 
para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID -19); 

DECRETA: 

Art. 1º A vacinação contra a COVID -19 é obrigatória para todos os servidores públicos 
municipais ocupantes de cargos efetivos e em comissão, empregados públicos e agentes 
públicos contratados por prazo determinado, dos órgãos e entidades da Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional de Direito Público. 

Parágrafo único. Os agentes públicos municipais, que já foram convocados por força do 
calendário vacinal para a imunização contra a COVID -19, deverão submeter-se ao esquema 
vacinal completo, com cumprimento integral do prazo de imunização orientado no ato da 
aplicação da vacina, como medida para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. 



Art. 2º - A vacinação contra a COVID-19 é obrigatória para toda a população maior de 
18(dezoito) anos aptos a receberem os imunizantes. 

Art. 3ºA recusa, sem justa causa, em submeter-se à vacinação contra a COVID -19 constitui 
infração de medida sanitária preventiva conforme o artigo 268, do Código Penal Brasileiro, 
possibilitando a adoção das medidas administrativas cabíveis, incluídas aquelas de natureza 
disciplinar previstas em lei, observado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo 
legal. 

Paragrafo único. Constitui justificativa médica a existência de contraindicação para todas as 
vacinas disponíveis no Plano de Vacinação contra a COVID -19 do Município de Nova 
Maringá/MT. 

Art. 4º Ficam desde já autorizadas as retomadas das medidas de Restrição de circulação de 
pessoas e restrições de horários contidas no Decreto 007/2021, em caso de não atingimento 
da meta estabelecida de Vacinação pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Art.º. 5º - Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando os demais 
decretos e disposições em contrário. 

Nova Maringá/MT, 01 de setembro de 2021. 

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

Prefeita Municipal 
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