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DECRETO N.º 09/2021, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião/MT, 
no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em consonância 
com a Lei Federal n.º 9.090/95 e o Decreto Estadual n.º 05 de 10 de janeiro de 2019. 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual nº 810/2021, de 01 de fevereiro de 2021, 
publicado no Diário Oficial 27.927, de 01 de fevereiro de 2021.. 

CONSIDERANDO que os eventos de grande porte, como os de carnaval, aumentam a 
circulação e aglomeração de pessoas ensejando o aumento significativo da transmissibilidade 
do novo coronaviurus e o consequente agravamento da pandemia de COVID 19 no âmbito 
estadual não se mostrando oportuno no momento atual a realização de festividades típicas 
de carnaval e publicação de Decreto de ponto facultativo. 

DECRETA: 

Art. 1º. – Ficam proibidos, no âmbito do Município de Porto Esperidião, quaisquer festas ou 
eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por 
iniciativa pública ou particular. 

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor a partir da publicação. 

Porto Esperidião/MT, 08 de fevereiro de 2021 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº 11/2021, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião/MT no 
uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e com fundamento na 
Lei Complementar nº 107, de 30 de setembro de 2019, e alterações: 

CONSIDERANDO que o artigo 52 da Lei Completar nº 107/2019 (Código Tributário 
Municipal) estabelece as condições e exigências de isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano. 

CONSIDERANDO que no exercício de 2020 foram concedidas isenções sob os critérios 
dispostos no § 2.º do artigo 52 do Código Tributário. 

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


CONSIDERANDO que os contribuintes beneficiários da isenção são idosos ou portador de 
necessidade especial e pertencentes ao grupo de risco da COVID 19. 

CONSIDERANDO que as condições de isenção permanecem inalteradas e a presença dos 
beneficiários no departamento de tributos para entrega de documentos pode ser dispensada. 

CONSIDERANDO que a extensão do benefício concedido em 2020, para o pano de 2021, 
não impacta a receita. 

CONSIDERANDO que a dispensa da presença dos beneficiários na prefeitura contribui para 
amenizar o risco de contaminação pelo coronavirus. 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente e 
exclusivamente ao exercício de 2021, os imóveis que já fizeram jus no exercício de 2020 do 
benefício fiscal da isenção, desde que concedido com fundamento no artigo 52, inciso VI, da 
Lei Complementar 107 de 30 de setembro de 2019. 

DECRETO Nº 11/2021, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Parágrafo Único – A isenção a que se refere o “caput” deste artigo também se estende a Taxa 
de Coleta de Lixo, na forma disposta no artigo 126, da Lei Complementar 107 de 30 de 
Setembro de 2019. 

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 25 de fevereiro de 2021. 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

Prefeito 

COVID-19: DECRETO Nº 13/2021, DE 02 DE MARÇO DE 2021. 

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião//MT, 
no uso das atribuições legais, conferidas pelos artigos 64, II e 96 da Lei Orgânica; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde de Importância Internacional pela 
Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Lei Federal n.º 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. 

Considerando o Decreto Estadual n.º 836/2021, de 01 de março de 2021, que atualiza as 
medidas restritivas para conter a disseminação da Covid 19. 

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/88); 

DECRETA: 

Art. 1ºFicam atualizadas as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 em 
todo território do município de Porto Esperidião. 

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, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de 
alimentos e grãos, serviços de manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta 
de lixo, não ficam sujeitas às restrições de horário do presente artigo. 

§2º 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, 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 proibida a realização de qualquer atividade de lazer ou evento que cause 
aglomeração, tais como shows, rodeios, torneios, jogos de futebol amador, festas, 
confraternizações familiares e congêneres, ainda que realizadas em âmbito familiar, com 
intensa e especial fiscalização pelos servidores da vigilância sanitária. 

§ 5º Fica proibido o uso da área de lazer da prainha à beira do rio Jauru para banho de rio, 
churrascos e qualquer evento ou atividade que cause aglomeração de pessoas. 

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 âmbito do município de Porto Esperidião 
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, elevadores 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 37,5º; 

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; 



X - 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) no âmbito do 
município de Porto Esperidião 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 circulação nas rodovias estaduais e federais. 

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

§ 1º Fica a Vigilância Sanitária Municipal autorizada, com o apoio das forças policiais, dispersar 
aglomerações, inclusive em bares, lanchonetes 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 O descumprimento das medidas restritivas por pessoas jurídicas, 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, prorrogáveis em caso de necessidade, a partir da publicação. 

Art. 8º Durante a vigência do presente Decreto, ficam suspensas as medidas decretadas 
anteriormente com fundamento no Decreto Estadual nº 522, de 12 de junho de 2020. 

Art. 9ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Porto Esperidião, 02 de março de 2021. 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

PREFEITO 

COVID-19: DECRETO Nº 19/2021, DE 16 DE MARÇO DE 2021. 

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião//MT, 
no uso das atribuições legais, conferidas pelos artigos 64, II e 96 da Lei Orgânica; 

Considerando que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (Art. 30, I e II, da CF/88). 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde de importância Internacional pela 
Organização Mundial de Saúde em 30 de fevereiro de 2020, em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavirus. 

Considerando a Lei Federal n.º 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. 

Considerando o Decreto Estadual n.º 852/2021 que instituiu classificação de risco e atualizou 
as diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas restritivas para prevenir a 
disseminação da COVID-19. 



Considerando Boletim PAINEL EPIDEMIOLÓGICO N º 372 CORONAVIRUS/COVID-19, de 
15 de março de 2021, que classificou o Município de Porto Esperidião com de Risco 
MODERADO para transmissão do Coronavírus. 

Considerando que as medidas não farmacológicas para contenção da disseminação da Covid-
19 devem ser pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica prorrogada a validade do Decreto n.º 13/2021, de 02 de março de 2021, por 15 
(quinze) dias. 

Art. 2.º Fica alterado o “caput” do artigo 3.º do Decreto 13/2021, que passa ter a seguinte 
redação: 

“Art. 3.º O funcionamento de serviço na modalidade delivery e a retirada no local ficam 
autorizados somente até às 23h:00, inclusive aos domingos.” 

Art. 3º Os demais dispositivos do Decreto n.º 13/2021, permanecem inalterados. 

Este Decreto entra em vigor na data de publicação. 

Porto Esperidião, 16 de março de 2021. 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

PREFEITO 

COVID-19: DECRETO Nº 23/2021, DE 26 DE MARÇO DE 2021. 

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião//MT, 
no uso das atribuições legais, conferidas pelos artigos 64, II e 96 da Lei Orgânica; 

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/88); 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde de Importância Internacional pela 
Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Lei Federal n.º 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. 

Considerando o Decreto Estadual n.º 874/2021, de 25 de março de 2021, que atualiza a 
classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção de medidas 
restritivas para conter a disseminação da Covid 19. 

Considerando os dados contidos no Painel Epidemiológico n.º 381, de 24 de março de 2021. 

Considerando que segundo a nova classificação instituída pelo Decreto Estadual nº 
874/2021, o Município de Porto Esperidião está em situação de nível de gravidade ALTO para 
a transmissão do Coronavírus ( Decreto 874/21 - art. 4.º III, Alto, identificado em laranja). 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam atualizadas as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 em 
todo território do município de Porto Esperidião. 

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

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



c) quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de 
COVID-19, e de daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição 
médica; 

d) disponibilizar, em estabelecimentos públicos e privados, locais adequados para lavagem 
frequente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 
70%; 

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

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

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

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

i) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

k) observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, 
especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população, com a 
orientação aos funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no 
período de emergência em saúde pública; 

l) quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 (sessenta) anos e grupos de risco definidos 
pelas autoridades sanitárias. 

Art. 2.º 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; 

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 imprensa, de 
transporte coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou 
aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, 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 Estado de Mato Grosso fora dos horários definidos nos incisos I e II 
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. 

§ 4º Durante a vigência deste Decreto, os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos 
e científicos, igrejas, templos e congêneres, são permitidos, respeitado o limite de 30% (trinta 



por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de horário definidos nos 
incisos deste artigo. 

§ 5º Fica proibida a realização de qualquer atividade de lazer ou evento que cause 
aglomeração, tais como shows, rodeios, torneios, jogos de futebol amador, festas, 
confraternizações familiares e congêneres, ainda que realizadas em âmbito familiar, com 
intensa e especial fiscalização pelos servidores da vigilância sanitária. 

§ 6º Fica proibido o uso da área de lazer da prainha à beira do rio Jauru para banho de rio, 
churrascos e qualquer evento ou atividade que cause aglomeração de pessoas. 

§ 7º Excepcionalmente, os restaurantes e lanchonetes poderão funcionar aos sábados e 
domingos até as 14h:00, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidas 
neste Decreto. 

Art. 3º O funcionamento de serviço na modalidade delivery e a retirada no local, fica 
autorizado somente até às 23h00, inclusive aos domingos, sem consumo no local. 

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

Art. 4º Fica instituída restrição de circulação de pessoas no âmbito do município de Porto 
Esperidião a partir das 20h00m 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 20h00m, 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 circulação nas rodovias estaduais e federais. 

Art. 5º Fica suspenso o atendimento ao público, em todas as Secretarias e Departamentos da 
Prefeitura, com exceção das Secretarias de Saúde e Obras, a partir de 29 (vinte e nove) de 
março de 2021, pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado, se necessário. 

§ 1º Fica autorizado que o Secretário de cada pasta, com exceção das Secretarias de Saúde e 
Obras, organize a escala/revezamento/trabalho remoto dos servidores de acordo com a 
demanda local, mantendo o número mínimo de servidores para que o serviço satisfatório seja 
mantido. 

§ 2º Deverão ser divulgados canais de atendimento ao público não presenciais; 

Art. 6º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da vigilância municipal; 

§ 1º Fica a Vigilância Sanitária Municipal autorizada, com o apoio das forças policiais, dispersar 
aglomerações, inclusive em bares, lanchonetes 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 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. 7º As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, prorrogáveis em caso de necessidade, a partir da publicação. 

Art. 8º Ficam revogados os Decretos nºs 13 e 19 de 2021. 



Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Porto Esperidião, 26 de março de 2021. 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

PREFEITO 

COVID-19: DECRETO Nº 28/2021, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião//MT, 
no uso das atribuições legais, conferidas pelos artigos 64, II e 96 da Lei Orgânica, e em 
consonância com o Decreto Estadual n.º 874/2021, de 25 de março de 2021, com o objetivo 
de impedir o crescimento da taxa de contaminação do Coronavirus no âmbito do Município 
adota as medidas farmacológicas a seguir 

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/88); 

Considerando o Decreto Estadual n.º 874/2021, de 25 de março de 2021, que atualiza a 
classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção de medidas 
restritivas para conter a disseminação da Covid 19. 

Considerando que segundo a nova classificação instituída pelo Decreto Estadual nº 
874/2021, publicada no Painel Epidemiológico nº 388, de 31 de março de 2021 (SES) o 
Município de Porto Esperidião está em situação de nível de gravidade RISCO ALTO para a 
transmissão do Coronavírus ( Decreto 874/21 - art. 4.º III, Risco Alto, identificado em laranja). 

Considerando que o nível de classificação de risco induz à tomada de medidas restritivas a fim 
de impedir o crescimento da taxa de contaminação no âmbito do município e reduzir o 
impacto no sistema de saúde. 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes medidas restritivas para conter a disseminação da 
Covid-19 em todo território do município de Porto Esperidião. 

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

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

c) quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de 
COVID-19, e de daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição 
médica; 

d) disponibilizar, em estabelecimentos públicos e privados, locais adequados para lavagem 
frequente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 
70%; 

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

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

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



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

i) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

k) observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, 
especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população, com a 
orientação aos funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no 
período de emergência em saúde pública; 

l) quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 (sessenta) anos e grupos de risco definidos 
pelas autoridades sanitárias. 

Art. 2.º Fica proibida a realização de qualquer atividade de lazer ou evento que cause 
aglomeração, tais como shows, rodeios, torneios, jogos de futebol amador, festas, 
confraternizações familiares e congêneres, ainda que realizadas em âmbito familiar, com 
intensa e especial fiscalização pelos servidores da vigilância sanitária. 

§ 1º Fica proibido o uso da área de lazer da prainha à beira do rio Jauru para banho de rio, 
churrascos e qualquer evento ou atividade que cause aglomeração de pessoas. 

Art. 3º Permanece suspenso o atendimento ao público, em todas as Secretarias e 
Departamentos da Prefeitura, com exceção da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado, se necessário. 

§ 1º Nesse período de suspensão das atividades ficam disponibilizados os seguintes canais de 
atendimento à população: 

site www. https://www.portoesperidiao.mt.gov.br – email: 
gabinete@portoesperidiao.mt.gov.br 

Telefones: (65) 3225-1181 e (65) 3225-1139 

Art. 4º Fica determinada a circulação diária de carro de som nas ruas divulgando 
recomendações de incentivo à quarentena voluntária, e para evitar a circulação e aglomeração 
de pessoas. 

Art. 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; 

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 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 Porto Esperidião fora dos horários definidos nos incisos 
I e II 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. 

§ 4º Durante a vigência deste Decreto, os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos 
e científicos, igrejas, templos e congêneres são permitidos, respeitado o limite de 30% (trinta 
por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de horário definidos nos 
incisos deste artigo. 

§ 5º º 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. 

§ 6º Excepcionalmente, os restaurantes, poderão funcionar aos sábados e domingos até as 
14h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

§ 7º 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, sem restrição de dias e horários 

§ 8º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-
away e drive-thru somente até às 20h 45m, permitido o serviço de delivery até as 23h59m, 
na forma do §7º deste artigo. 

Art. 6.º Fica mantida a restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município 
de Porto Esperidião 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 estaduais e federais. 

Art. 7º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da: 

I – Vigilância Sanitária Municipal; 

II - Polícia Militar - PM/MT; 

III - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; 

IV - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

§ 1º Fica a Vigilância Sanitária Municipal autorizada, com o apoio das forças policiais, dispersar 
aglomerações, inclusive em bares, lanchonetes 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 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 As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, prorrogáveis em caso de necessidade, a partir da publicação. 

Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 23/2021, de 26 de março de 2021. 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 



Porto Esperidião, 06 de abril de 2021. 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

PREFEITO 

COVID-19: DECRETO Nº 30/2021, DE 19 DE ABRIL DE 2021. 

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião//MT, 
no uso das atribuições legais, conferidas pelos artigos 64, II e 96 da Lei Orgânica, e em 
consonância com o Decreto Estadual n.º 874/2021, de 25 de março de 2021, com o objetivo 
de impedir o crescimento da taxa de contaminação do Coronavirus no âmbito do Município 
adota as medidas farmacológicas a seguir 

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/88); 

Considerando que o Decreto Estadual nº 897, de 16 de abril de 2021, alterou dispositivos do 
Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de 2021, que atualizava classificação de risco 
epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção pelos municípios, de medidas restritivas 
para prevenir a disseminação da COVID-19. 

Considerando que segundo a nova classificação instituída pelo Decreto Estadual nº 
874/2021, publicada no Painel Epidemiológico nº 401, de 13 de abril de 2021 (SES) o 
Município de Porto Esperidião está em situação de nível de gravidade RISCO ALTO para a 
transmissão do Coronavírus ( Decreto 874/21 - art. 4.º III, Risco Alto, identificado em 
laranja). 

Considerando que o nível de classificação de risco e a atual taxa de ocupação de UTI’s 
induzem à tomada de medidas restritivas a fim de impedir o crescimento da taxa de 
contaminação no âmbito do município e reduzir o impacto no sistema de saúde. 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam alterados os incisos I e II e os §§ 6º e 8º do artigo 5º do Decreto 28, de 06 de 
abril de 2021, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º (...) 

I - de segunda a sábado, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h:00m e as 22h:00m; 

II – aos domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre 
05h:00m e as 12h:00m; 

(...) 

§ 6º Excepcionalmente, os restaurantes, poderão funcionar aos sábados e domingos até 
as 15h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto. 

(...) 

§ 8º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-
away e drive-thru somente até às 22h 45m, permitido o serviço de delivery até as 23h59m, 
de segunda a domingo. 

Art. 2.º Fica revogado § 5º do artigo 5º do Decreto nº 28, de 06 de abril de 2021. 

Art. 3.º Fica alterado o artigo 6.º do Decreto 28, de 06 de abril de 2021, que passa vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 6.º Fica mantida a restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município 
de Porto Esperidião 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 23h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

Art. 4º Fica acrescentado o § 9º ao artigo 5º, do Decreto nº 28, de 06 de abril de 2021. 

§ 9º 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 normas sanitárias 
definidos neste Decreto. 

Art. 5º As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência por prazo indeterminado, 
ficando sujeito a alterações. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Porto Esperidião, 19 de abril de 2021. 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

PREFEIT 

trônico dos Municípios - Mato Grosso 
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Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 30 de Agosto de 2021. 

COVID-19: DECRETO Nº 45/2021, DE 27 DE AGOSTO DE 2021. 

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião//MT, no 
uso das atribuições legais, conferidas pelos artigos 64, II e 96 da Lei Orgânica, e em consonância 
com o Decreto Estadual n.º 874/2021, de 25 de março de 2021, com o objetivo de impedir o 
crescimento da taxa de contaminação do Coronavirus no âmbito do Município, adota as medidas 
farmacológicas a seguir 

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a 
legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/88); 

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

Considerando que segundo a nova classificação instituída pelo Decreto Estadual nº 874/2021, 
publicada no PAINEL EPIDEMIOLÓGICO Nº 534 -CORONAVIRUS/COVID-19 – SES/MATO 
GROSSO, de 24 de agosto de 2021, o Município de Porto Esperidião está classificado no nível de 
gravidade RISCO BAIXO para a transmissão do Coronavírus (Decreto 874/21 - art. 4.º I, Risco 
Baixo, identificado em verde). 

Considerando que o Boletim Diário de atualização de dados emitido pela Secretaria Municipal de 
Saúde demonstra que no dia 26/08/2021 não há casos suspeitos e 09 casos confirmados e 
monitorados, no município. 

Considerando que no Boletim de Ranking de aplicação de vacinas contra Covid-19 publicado pela 
SES/MT em 24/08/2021 consta que foram aplicadas 7.316 doses na população de Porto 
Esperidião. 

https://media.diariomunicipal.org/publicacoes/2021/10/6/8780_63adf983-0331-4927-b2f7-0418894eb360_2021-10-06.pdf?d=1
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Considerando que o nível de classificação de Risco Baixo e a atual taxa estadual de ocupação de 
UTI’s de 47,49% (Boletim Interativo SES de 26/08/2021) induzem à adequação das medidas 
restritivas estipuladas no Decreto Estadual nº 874/2021, de 25 de março de 2021. 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-
19 em todo território do município de Porto Esperidião: 

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

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

c) quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID-
19, e de daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica; 

d) disponibilizar, em estabelecimentos públicos e privados, locais adequados para lavagem 
frequente das mãos com água e sabão e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%; 

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

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

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

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

i) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

k) observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, especialmente 
quando a atividade exigir atendimento presencial da população, com a orientação aos funcionários 
sobre o modo correto de relacionamento com o público no período de emergência em saúde 
pública; 

Art. 2º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da: 

I – Vigilância Sanitária Municipal; 

II - Polícia Militar - PM/MT; 

III - Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; 

IV - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

§ 1º Fica a Vigilância Sanitária Municipal autorizada, com o apoio das forças policiais, dispersar 
aglomerações, inclusive em bares, lanchonetes 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 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. 3º As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência por prazo indeterminado. 

Art. 4º Ficam revogados os Decretos nº 28/2021, de 06 de abril de 2021 e nº 30/2021, de 19 de 
abril de 2021. 

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

Porto Esperidião, 27 de agosto de 2021. 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

PREFEITO 

PORTARIA N° 141/2021, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. 

PORTARIA N° 141/2021, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A IMPOSIÇÃO, AO PÚBLICO EXTERNO E AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, DE MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS DESTINADAS A IMPEDIR A 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS, EM ESPECIAL, O USO DE MÁSCARA FACIAL. 

O Prefeito Municipal de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 

CONSIDERANDO a vigência no Estado de Mato Grosso da Lei nº 11.110/2020, com 
alterações promovidas pela Lei nº 11.124/2020, que dispõem sobre a obrigatoriedade do uso 
de máscaras como medida não farmacológica para evitar a disseminação do novo coronavírus 
(covid-19) no âmbito do Estado de Mato Grosso; 

CONSIDERANDO que, conforme a Lei nº 11.110/2020, os estabelecimentos públicos e 
privados que estiverem em funcionamento em qualquer município do Estado de Mato Grosso 
devem exigir o uso de máscaras faciais por seus funcionários, colaboradores e clientes para 
acesso às suas dependências. 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.110/2020 impõe aos estabelecimentos públicos 
pertencentes a quaisquer entes, em caso de descumprimento da determinação de uso de 
máscara facial, multa no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), por pessoa sem máscara em suas 
dependências, sem prejuízo da apuração de ilícitos criminais. 

CONSIDERANDO que está em vigor no Município de Porto Esperidião o Decreto nº 28/2021 
de 06 de abril de 2021, responsável pela imposição de medidas voltadas à contenção da 
disseminação da Covid-19 em seu âmbito territorial, tendo estabelecido a medida de vedação 
do acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários 
que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal; 

CONSIDERANDO o dever do servidor público municipal de observar as normas legais e 
regulamentares vigentes, bem como de cumprir as ordens superiores, ex vi do art. 37, caput, 
da CF/88, c/c art. 197, incisos III e IV, da Lei Complementar Municipal nº 16/03, cujo 
descumprimento injustificado poderá ensejar penalidades descritas no art. 211 e seguintes, 
da Lei Complementar Municipal nº 16/03, sem prejuízo de outras sanções; 

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR aos servidores públicos municipais, bem como ao público externo, a 
obrigatoriedade de cumprimento das medidas não farmacológicas destinadas a impedir a 
disseminação do coronavírus (Covid-19), em especial, o USO DE MÁSCARA FACIAL no 
interior da Prefeitura Municipal e dos demais Órgãos Públicos Municipais. 



Art. 2° - Em caso de negativa de cumprimento dos atos normativos vigentes, serão tomadas 
as medidas disciplinares dispostas nos artigos 197 e seguintes da Lei Complementar Municipal 
nº 016/2003. 

Art. 3º -O descumprimento do regramento disposto nessa Portaria constituirá infração 
sanitária nos termos da Lei Estadual nº 7.110/1999. 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, em 23 de agosto 
de 2021.MARTINS DIAS DE OLIVEIRA.Prefeito 
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