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DECRETO 013-2021 

Dispõe sobre o horário diferenciado de atendimento ao público dos Órgãos Públicos Municipais, 
tendo em vista a consolidação das medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus (covid-19), no âmbito das atividades públicas no Município de Diamantino, 
e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 

Considerando que o artigo 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; 

Considerando a situação de emergência decretada no âmbito do Município de Diamantino, 
por intermédio do Decreto nº 53 de 23 de março de 2020; 

Considerando o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde de uma pandemia de 
COVID-19; 

Considerando a necessidade de elaboração de plano de ações de prevenção e combate à 
pandemia de COVID-19, com vistas a acompanhar e auxiliar os respectivos casos suspeitos e 
confirmados no âmbito do Município de Diamantino-MT; 

Considerando que centenas de munícipes se utilizam do atendimento administrativo, fato que 
enseja a implementação de medidas de restrição de uso, de higienização e orientação com 
vistas a minimizar o risco de contágio do novo coronavírus; 

Considerando que o isolamento social é considerada a principal estratégia de proteção e 
prevenção para a contaminação da COVID-19; 

Considerando o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem estar de toda população diamantinense; 

Considerando que autoridades e especialistas da área de saúde estão prevendo novo pico da 
disseminação do coronavírus a partir de janeiro 2021; e 

https://www.diamantino.mt.gov.br/COVID-19/Decretos/


Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 783 de 14 de janeiro de 2021; 

DECRETA: 

Artigo 1º - O atendimento ao público nos Órgãos Públicos Municipais será das 13h00min às 
17h00min. 

Artigo 2º - O atendimento presencial se dará somente para os serviços que não possam ser 
atendidos/solicitados através de email ou por telefone. 

§ 1º: Encontram-se em anexo os telefones e emails das Secretarias e demais setores para a 
solicitação dos serviços. 

§ 2º: Esse Decreto não se estende às Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, Posto 
de Saúde Central, Farmácias Municipais e demais setores da Saúde Pública. 

Artigo 3º - Este Decreto vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado ou 
alterado de acordo com a necessidade de adequações da saúde pública para a proteção e 
prevenção do Covid-19. 

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

I– ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

a) Gabinete do Prefeito: 

Telefone: (65) 3336-1592 

Email: gabineteprefeito@diamantino.mt.gov.br 

b) Procuradoria Municipal: 

Telefone: (65) 3336-1592 

Email: procuradoria@diamantino.mt.gov.br / assessoria.procuradoria@diamantino.mt.gov.br 

c) Unidade Municipal de Controle Interno: 

Telefone: (65) 3336-6408 

Email: eduardoaomartins@diamantino.mt.gov.br 

d) Ouvidoria Municipal: 

Telefone: 0800 643 0066 

Email: ouvidoria@diamantino.mt.gov.br 

II – ÓRGÃOS DE NATUREZA INSTRUMENTAL 

a) Secretaria Municipal de Administração: 

a.1 Setor de Recursos Humanos 

Telefone: (65) 3336-6434 

Email: rh@diamantino.mt.gov.br 

a.2 Procon Municipal: 



Telefone: (65) 3336-2124 

Email: procon@diamantino.mt.gov.br 

a.3 Setor Licitação: 

Telefone: (65) 3336-6423 

Email: licitacao@diamantino.mt.gov.br 

b) Secretaria Municipal de Finanças: 

Telefone: (65) 3336-6476 

Email: sec.financas@diamantino.mt.gov.br 

b.1 Tributos: 

Telefone: (65) 3336-6402 / 6403 / 6404 

Email: tributos@diamantino.mt.gov.br 

b.2 Contabilidade: 

Telefone: (65) 3336-6406 / 6407 

Email: contabilidade@diamantino.mt.gov.br 

IV – ÓRGÃOS DE NATUREZA FINALÍSTICA 

a) Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

Telefone: (65) 3336-1276 

Email: assessoriapedagogicasnec@hotmail.com 

b) Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo: 

Telefone: (65) 3336-1459 

Email: sec.esportes@diamantino.mt.gov.br 

c) Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; 

Telefone: (65) 3337-1921 

Email: sec.agricultura@diamantino.mt.gov.br 

d) Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

Telefone: (65) 3336-6424 

Email: sec.obras@diamantino.mt.gov.br 

DECRETO Nº 015/2021 

DECRETO MUNICIPAL Nº. 15/2021 

SÚMULA: ALTERA O ART. 11 DO DECRETO Nº 53/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando da 
atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e 

Considerando o Ofício nº 68/2021/SMS/VISA que visa a inclusão de membro da Polícia 
Militar no Comitê Municipal de Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao COVID-19, 

D E C R E T A: 



Art. 1º- Fica incluído o inciso XVII ao art. 11 do Decreto nº 53/2020, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 11- Fica instituído o Comitê Municipal de Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao COVID-
19 com a finalidade implementar ações de caráter preventivo na saúde pública no Município de 
Diamantino-MT, com a seguinte composição: 

I – Prefeito Municipal de Diamantino/MT; 

II - Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária; 

III - Secretária Municipal de Educação e Cultura; 

IV - Secretária Municipal de Assistência Social; 

V - Secretário Municipal de Administração; 

VI - Procurador Municipal; 

VII - 01 Agente da Vigilância Epidemiológica e Sanitária do Município; 

VIII - Diretor Clínico do Pronto Atendimento; 

IX - 01 Membro do Conselho Municipal de Saúde; 

X - 01 Representante da Câmara Municipal; 

XI - 01 Representante do Ministério Público Estadual; 

XII - 01 Representante da Associação Comercial e Industrial de Diamantino/MT - ACID; 

XIII - 01 Representante da Associação Santa Madre Paulina. 

XIV - 01 Representante das Igrejas Evangélicas; 

XV - 01 Representante da Igreja Católica; 

XVI - 01 Representante das Escolas Particulares; 

XVII - 01 Representante da Polícia Militar. 

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

Diamantino-MT, em 01 de fevereiro de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 016/2021 

DECRETO MUNICIPAL Nº. 16/2021 

SÚMULA: ALTERA O DECRETO Nº 55/2020, QUE NOMEIA OS MEMBROS DO COMITÊ 
MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando da 
atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e 

Considerando o Decreto nº 15/2021, que incluiu a Polícia Militar no Comitê Municipal de 
Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao COVID-19, 



Considerando o Ofício nº 68/2021/SMS/VISA que indica o nome do representante da Polícia 
Militar, 

D E C R E T A: 

Art. 1º- Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 55/2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 1º- Ficam nomeados para integrarem o Comitê Municipal de Prevenção, Orientação e 
Enfrentamento ao COVID-19, as pessoas abaixo relacionadas: 

I – MANOEL LOUREIRO NETO (Prefeito Municipal de Diamantino/MT); 

II – MARINÊ ZE DE ARAÚJO MEIRA (Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária); 

III – ROSILEI CARRIS MONTINI (Secretária Municipal de Educação e Cultura); 

IV – MARTA SANTANA DE PINHO SCARDUA (Secretária Municipal de Assistência Social); 

V – ALFREDO DE ARAÚJO GRANJA FILHO (Secretário Municipal de Administração); 

VI - RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (Procurador Municipal); 

VII- MICHELLE GRAZIELA DE OLIVEIRA NOBILE (Agente da Vigilância Epidemiológica e Sanitária 
do Município); 

VIII - ADELITA BARROS DE AGUIAR (Responsável Técnica do Pronto Atendimento); 

IX - TÂNIA MARIA FERREIRA DA ROCHA (Membro do Conselho Municipal de Saúde); 

X - RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA (Representante da Câmara Municipal); 

XI - MARIA COELI PESSOA DE LIMA (Representante do Ministério Público Estadual); 

XII - SANDRA BAIERLE (Representante da Associação Comercial e Industrial de Diamantino/MT - 
ACID); 

XIII - FRANCISCO KAISER NETO (Representante da Associação Santa Madre Paulina). 

XIV - FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS (Representante das Igrejas 
Evangélicas); 

XV - GILBERTO DUTEL MACHADO (Representante da Igreja Católica); 

XVI - ADRIANE MARIA DE SANTANA (Representante das Escolas Particulares); 

XVII - MAYCON DAVID ZANETTI (Representante da Polícia Militar). 

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

Diamantino-MT, em 02 de fevereiro de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

 

decreto 019/2021 

DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2021 - DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 

”Estabelece o cancelamento do feriado de carnaval do dia 16 e dos pontos facultativos dos dias 15 
e 17 de fevereiro de 2021, no âmbito do Município de Diamantino - Estado de Mato Grosso". 



O Senhor MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato, 
no uso de suas atribuições e, Grosso no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a alta do contágio e dos óbitos pela doença provocada pelo novo 
coronavírus - Covid-19 no Brasil, situação que reforça a necessidade de manutenção das 
medidas de distanciamento com a redução da circulação de pessoas e de prevenção à 
contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, 

CONSIDERANDO o agravamento dos casos de Covid-19 no Estado de Mato Grosso, cujo 
boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde em 28.01.2021, 
demonstra que existem 213.734 registros de casos confirmados da doença, sendo 5.069 
óbitos desde o início da pandemia, dos quais 149 mortes ocorreram somente na última 
semana, 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº. 011/20021, de 22 de janeiro de 2021, 
que estabelece, como feriado de Carnaval o dia 16 de fevereiro de 2021, e como pontos 
facultativos, os dias 15 e 17 de fevereiro, 

CONSIDERANDO que a adoção dos pontos facultativos correspondentes aos dias de 
Carnaval tem o potencial de incentivar a aglomeração de pessoas em espaços públicos e 
privados, no sentido inverso do preconizado pelas orientações e nos protocolos sanitários, 
positivados por recomendações das autoridades de saúde em nível mundial, nacional e 
estadual, 

CONSIDERANDO os termos do Decreto n. 810/2021, de 1º de fevereiro de 2021, que 
cancelou os pontos facultativos do período de carnaval no âmbito dos órgãos da 
administração pública estadual, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica decretado o cancelamento do feriado de carnaval do dia 16 de fevereiro de 2021, 
e dos pontos facultativos dos dias 15 e 17 de fevereiro, alterando-se, por consequência, o 
Decreto Municipal nº 011/2021, incisos I, II, e III. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Diamantino, MT, 02 de Fevereiro de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 036/2021 

DECRETO Nº 36 DE 01 MARÇO DE 2021. 

Atualiza as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º do Decreto nº 462, de 22 de abril de 2020, que 
autorizou a revisão das medidas não farmacológicas excepcionais, restritivas à circulação e às 
atividades privadas, adotadas até o momento no Estado de Mato Grosso, caso a taxa de 
ocupação de leitos públicos de UTIs, exclusivos para Covid-19, atingisse o percentual de 60% 
(sessenta por cento); 

CONSIDERANDO os dados contidos no Painel Epidemiológico nº 358 Coronavírus/Covid-19 
Mato Grosso, de 01º 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), bem como DECRETO ESTADUAL Nº 836, 
DE 01 DE MARÇO DE 2021. 

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

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam atualizadas as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 em 
todo território mato-grossense. 

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, 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 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. 

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 município de Diamantino-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, 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 37,8º; 

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 Diamantino-MT 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 – Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - PROCON; 

II - Órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal; 

III - Polícia Militar – PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil – PJC/MT; e 

V – 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 As autoridades estaduais e municipais que não aplicarem as 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 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, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Art. 8º Durante a vigência do presente Decreto, ficam suspensos os efeitos do Decreto nº 
522, de 12 de junho de 2020. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação sendo 03/03/2021. 

Diamantino/MT, 01 de março de 2021. 



MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 037/2021 

DECRETO Nº 037 DE 01 MARÇO DE 2021. 

"ESTABELECE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º do Decreto nº 462, de 22 de abril de 2020, que 
autorizou a revisão das medidas não farmacológicas excepcionais, restritivas à circulação e às 
atividades privadas, adotadas até o momento no Estado de Mato Grosso, caso a taxa de 
ocupação de leitos públicos de UTIs, exclusivos para Covid-19, atingisse o percentual de 60% 
(sessenta por cento); 

CONSIDERANDO os dados contidos no Painel Epidemiológico nº 358 Coronavírus/Covid-19 
Mato Grosso, de 01º 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), bem como DECRETO ESTADUAL Nº 836, 
DE 01 DE MARÇO DE 2021. 

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

D E C R E T A: 

Art. 1º - O expediente nos Órgãos Públicos Municipais será das 12h00m às 18h00m, a partir 
do dia 03 de Março de 2021, pelo período de 15(quinze) dias, podendo ser prorrogado.  

Art. 2° - Os setores pertencentes á administração pública deverão funcionar com 50% 
(cinqüenta por cento) de seu quadro funcional, em sistema revezamento. 

Art. 3º - Os órgãos tidos como essenciais permanecem funcionando em horário normal. 

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação (03/03/2021), revogadas 
as disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 02 de março de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

ERRATA DO DECRETO Nº 036/2021 

ERRATA DO DECRETO Nº 36/2021 de 01 de Março de 2021 

DECRETO Nº 36/2021, publicado no Diário Oficial AMM-mt Nº 3.678, DE 03 de Março de 
2021 

Correção: 

ONDE SE LÊ: 

Art. 1º Ficam atualizadas as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 em 
todo território mato-grossense. 

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



§ 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. 

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

§ 3º As autoridades estaduais e municipais que não aplicarem as 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. 

Art. 8º Durante a vigência do presente Decreto, ficam suspensos os efeitos do Decreto nº 
522, de 12 de junho de 2020. 

LEIA-SE: 

Art. 1º Ficam atualizadas as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 em 
todo território de Diamantino/MT. 

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

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

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

§ 3º As autoridades municipais que não aplicarem as 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. 

Art. 8º Todos as disposições em contrário neste município ficam suspensas enquanto este 
decreto estiver em vigência. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

Diamantino, 03 de Março de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

DECRETO DE ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS 

DECRETO Nº 41 DE 09 MARÇO DE 2021. 

Atualiza as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 836, de 01 de março de 2021, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 842, de 04 de março de 2021, 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 36, de 01 de março de 2021, 

CONSIDERANDO a importância do agronegócio no município, sendo a roda matriz da 
economia, 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual definiu as atividades de colheita e armazenamento 
de alimentos e grãos atividade essencial, não ficando sujeitas às restrições de horário já 
estabelecido, ainda 



CONSIDERANDO que o serviço colheita, plantio e armazenamento dependem de maquinário 
agrícola e estes dependem de peças especializadas para seu funcionamento. 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica alterado o inciso I e II, do art. 2º do Decreto nº 36 de 01 de março de 2021 que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º 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 19h00m; 

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

Art. 2º. Fica alterado o §1º do Art. 2º do Decreto nº 36 de 01 de março de 2021 que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º (...) §2º As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de 
transporte coletivo, 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, além dos serviços necessários 
e ligados a produção e manutenção de maquinário do agronegócio, serviços de manutenção 
de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo, não ficam sujeitas às restrições de 
horário do presente artigo. 

Art. 3º Ficam acrescentados os §§ 5º e 6º ao Decreto nº 36, de 01 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 19h00m, ficando vedado o consumo de bebidas 
alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos no art. 
4º deste Decreto.” 

§6º Excepcionalmente, os restaurantes, inclusive localizados no interior de supermercados, 
poderão funcionar aos sábados e domingos até as 14h00m, obedecidos os protocolos de 
saúde e normas sanitárias definidos no art. 4º deste Decreto.” 

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

Diamantino/MT, 09 de março de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 53, DE 16 MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre novas medidas emergenciais de proteção, de caráter temporário e excepcional, 
para conter a disseminação da Covid-19 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 836 de 01º de março 2021, que 
atualizou as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19, prorrogado até dia 
04 de abril de 2021, pelo Decreto Estadual nº 861 de 15 de março 2021, 



CONSIDERANDO os dados contidos no Painel Epidemiológico nº 373 Coronavírus/Covid-19 
Mato Grosso, de 16 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 97,2% 
(noventa e sete vírgula dois por cento), 

CONSIDERANDO o crescimento da taxa de contaminação do novo coronavírus no Município 
de Diamantino/MT, 

CONSIDERANDO que o número de casos notificados e confirmados de Covid-19 em 
Diamantino/MT neste ano de 2021, no período compreendido entre 01 de janeiro a 16 de 
março, já correspondem, respectivamente, a 46,6% e 64,4% a mais dos casos notificados 
durante todo o ano de 2020, 

CONSIDERANDO, ainda, que o número de óbitos por Covid-19 de residentes neste 
Município durante o ano de 2021, até o dia 16 de março, corresponde a 50,0% do quantitativo 
total de óbitos ocorridos durante todo o ano de 2020, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Institui no município de Diamantino/MT, em caráter temporário e excepcional no 
período de 18 a 28 de março de 2021, medidas excepcionais e emergenciais, com o objetivo 
imediato de conter a transmissão e disseminação da COVID-19. 

Art. 2º Enquanto vigente este decreto, ficam permitidos apenas o funcionamento: 

I.- das farmácias; 

II.- dos supermercados, mercados, mercearias e padarias, não permitido o consumo no local; 

III.- dos serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, de transporte coletivo 
e transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, de guincho, 
de segurança e vigilância privada, de logística de distribuição de alimentos; 

IV.- das funerárias; 

V.- dos postos de combustíveis, exceto conveniências; 

VI.- das indústrias; 

VII.- das atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, além dos serviços 
necessários e ligados a produção e manutenção de maquinário do agronegócio, ficando a 
comercialização restrita às modalidades retirada (take way) e delivery; 

VIII.- das serviços de manutenção e fornecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo; 

IX.- das oficinas mecânicas e lojas que comercializam peças, pneus e demais insumos e 
componentes automotivos, ficando a comercialização restrita às modalidades retirada (take 
way) e delivery; 

X.- das clínicas veterinárias e empresas que comercializam alimentos e medicamentos 
destinados a animais; 

XI.- dos restaurantes, nas modalidades retirada (take way) e delivery, devendo o atendimento 
ocorrer de portas fechadas, com local específico somente para a retirada; 

XII.- das agências bancárias, cooperativas de crédito, casas lotéricas, correios e cartórios, 
utilizando o protocolo de segurança visando evitar a aglomeração de pessoas na área interna 
e externa do estabelecimento; 

XIII.- dos serviços de transporte e circulação de mercadorias e cargas vivas, de 
telecomunicação e internet, e de iluminação pública; 



XIV.- dos escritórios de advocacia e de contabilidade, com atendimento agendado e 
individual; 

XV.- dos serviços de construção civil e das lojas de materiais elétricos e de construção, 
devendo, na comercialização, ser respeitado o limite máximo de 05 (cinco) pessoas por vez; 

XVI.- os demais estabelecimentos poderão funcionar de portas fechadas, sendo a 
comercialização restrita à modalidade delivery. 

Art. 3º O funcionamento das atividades e serviços permitidos no art. 2º deste Decreto, ficarão 
sujeitos 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 Os supermercados, mercados, mercearias e padarias, poderão funcionar das 5h às 19h de 
segunda-feira à sábado, e aos domingos até o meio-dia, devendo aplicar sistema de controle 
de entrada restrito a 01 (um) membro por família. A partir das 12h dos sábados, não será 
permitida a comercialização de bebidas alcoólicas. 

§2º As farmácias e congêneres poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de 
dias e horários. 

§3º Aos sábados e domingos, os restaurantes poderão funcionar até às 14h, na modalidade 
de retirada no local (take way), devendo o atendimento ocorrer de portas fechadas, com local 
específico somente para a retirada. 

§4º O delivery de gêneros alimentícios e bebidas NÃO alcoólicas, poderá ocorrer até às 23h, 
inclusive aos domingos. 

§5º A venda e entrega de bebidas alcoólicas fica restrita aos horários dos incisos I e II do caput. 

Art. 4º Para funcionamento das atividades e serviços permitidos no art. 2º desde Decreto, 
deverá ser observado 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 pessoas nos estabelecimentos para diminuir o fluxo e evitar 
aglomeração, respeitando-se o limite de 30% (trinta por cento) da sua capacidade, e o 
distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, em especial nas filas internas e externas, 
colocando marcas indicativas no chão, sendo de responsabilidade dos estabelecimentos o 
respectivo controle e organização das filas; 

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 As atividades escolares e congêneres, públicas e privadas, e as atividades religiosas, 
ficam permitidas somente na modalidade à distância (remota). 

Parágrafo Único. Durante as atividades religiosas, não será permitida a presença de fiéis nas 
igrejas. 

Art. 6º Enquanto vigente este Decreto, fica(m) vedado(as): 

I - prestação de serviço e atividades do comércio em geral não definidas no art. 2º deste 
Decreto; 

II.- atividades em praças, ginásios esportivos, quadras, campos de futebol e centros esportivos, 
parques, balneários públicos e privados, rios e cachoeiras, e pesqueiros; 

III - eventos e reuniões de qualquer natureza, salvo por videoconferência; 

IV - funcionamento de feiras, museus, e escolas de práticas esportivas; 

V - atividades em academias públicas e particulares; 

VI - funerais com mais de 10 (dez) pessoas; 

VII- eventos religiosos como missas, cultos, dentre outros, na modalidade presencial; 

VIII - outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de pessoas. 

Art. 7º Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o 
município de Diamantino-MT 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, bem 
como outras situações específicas a serem analisadas pelo responsável da fiscalização. 

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

Art. 8º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo: 

I – do PROCON; 

II - da Vigilância Sanitária Municipal; 

III - da Polícia Militar – PM/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 836/2021; 

IV - da Polícia Judiciária Civil – PJC/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 836/2021; 

V - dos Fiscais de Obras e Tributos, entre outros servidores formalmente designados. 

§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 As autoridades estaduais e municipais que não aplicarem as 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 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. 

§6º As autoridades municipais, deverão aplicar, em caso de descumprimento, as penalidades 
previstas na Lei Municipal nº 1.348/2020, encaminhando as notificações, autos de infrações 
e demais documentos ao Ministério Público ou a Autoridade Policial para apuração dos crimes 
de infração a medida sanitária preventiva (art. 268 do código penal) e de desobediência (art. 
330 do código penal), e respectiva responsabilização dos infratores. 

§7º A população em geral,também poderá ajudar no trabalho da fiscalização, denunciando 
irregularidades via fiscalização COVID (fone: 3336-1357, ouvidoria municipal (fone 0800-
6430066 ou link: https:// www.gp.srv.br/adm_diamantino/ouvidoria/#/manifestacao), 
OUVIDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FONE 127 ou Link: 
https://mpmt.mp.br/ouvidoria/ouvidoria-client/cad_manifest.php), ou POLICIA MILITAR 
(Fone 190), cabendo ao denunciante se identificar ou, caso queira, solicitar sigilo de suas 
informações pessoais. 

Art. 9º Durante a vigência do presente Decreto, ficam suspensos o atendimento ao público, 
nas concessionárias de serviço público, e em todas as secretarias e departamentos da 
administração pública municipal, direta e indireta, com exceção da Secretaria de Saúde e VISA 
no enfrentamento à COVID, da Secretaria Municipal de Assistência Social no atendimento à 
população em estado de vulnerabilidade, do Conselho Tutelar nos casos de urgência, devendo 
os atendimentos da administração pública municipal serem realizados por telefone ou e-mail, 
conforme ANEXO ÚNICO. 

Parágrafo Único. Como forma excepcional, fica retomado o regime de teletrabalho dos 
servidores que se enquadram nas hipóteses do Decreto Municipal nº 104/2020. 

Art. 10º Este Decreto entra em vigor na data de 18 de março de 2021, revogadas as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 17 de março de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

 

 

DECRETO Nº 55/2021 

DECRETO Nº 55 DE 18 MARÇO DE 2021. 

"PRORROGA E ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 37/2021 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 



O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto Estadual nº 836 de 01º de março 2021, que 
atualizou as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19, até dia 04 de abril 
de 2021, pelo Decreto Estadual nº 861 de 15 de março 2021, 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 53 de 16 de março de 2021, suspendeu o 
atendimento ao público dos órgãos da administração pública municipal, até 28 de março de 
2021, 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Ficam prorrogados os efeitos do Decreto nº 37/2021, até o dia 28 de março de 2021. 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Diamantino/MT, 18 de março de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 55/2021 

DECRETO Nº 55 DE 18 MARÇO DE 2021. 

"PRORROGA E ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 37/2021 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto Estadual nº 836 de 01º de março 2021, que 
atualizou as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19, até dia 04 de abril 
de 2021, pelo Decreto Estadual nº 861 de 15 de março 2021, 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 53 de 16 de março de 2021, suspendeu o 
atendimento ao público dos órgãos da administração pública municipal, até 28 de março de 
2021, 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Ficam prorrogados os efeitos do Decreto nº 37/2021, até o dia 28 de março de 2021. 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Diamantino/MT, 18 de março de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

 

COVID-19: DECRETO Nº 58, DE 23 MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre novas medidas emergenciais de proteção, de caráter temporário e excepcional, 
para conter a disseminação da Covid-19 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 



CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 836 de 01º de março 2021, que 
atualizou as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19, prorrogado até dia 
04 de abril de 2021, pelo Decreto Estadual nº 861 de 15 de março 2021, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Institui no município de Diamantino/MT, em caráter temporário e excepcional no 
período de 24 de março a 04 de abril de 2021, medidas excepcionais e emergenciais, com o 
objetivo imediato de conter a transmissão e disseminação da COVID-19. 

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 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 necessários e ligados 
a produção e manutenção de maquinário do agronegócio, 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 Diamantino, fora dos horários definidos nos incisos do 
art. 2º. 

§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, museus, 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 deste artigo. 

§5º Excepcionalmente, as atividades ligadas ao comércio de gêneros alimentícios também 
poderão funcionar aos sábados até as 19h00m, ficando vedado o consumo de bebidas 
alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos no art. 
4º deste Decreto. 

§6º Excepcionalmente, os restaurantes poderão funcionar aos sábados e domingos até as 
14h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos no art. 4º deste 
Decreto. 

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 municipal 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 pessoas nos estabelecimentos para diminuir o fluxo e evitar 
aglomeração, respeitando-se o limite de 30% (trinta por cento) da sua capacidade, e o 
distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, em especial nas filas internas e externas, 
colocando marcas indicativas no chão, sendo de responsabilidade dos estabelecimentos o 
respectivo controle e organização das filas; 

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; 

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 As atividades escolares privadas ficam permitidas, na modalidade híbrida 
(presencial/remota), devendo ser respeitado, no que couber, todas as medidas previstas no 
art. 4º do presente decreto. 

§1º Para viabilizar as aulas presenciais aos alunos menores de idade, as escolas particulares 
deverão elaborar um termo de responsabilidade, a ser pactuado com os pais dos alunos, 
esclarecendo os riscos de possível contaminação. 

§2º Aos alunos cujos pais não pactuarem o termo de responsabilidade previsto no §1º, será 
garantida a manutenção das aulas de forma remota. 

Art. 6º - As aulas presenciais em escolas públicas municipais serão retomadas de acordo com 
o que dispuser o Estado de Mato Grosso em relação às escolas estaduais. 

Art. 7º Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o 
município de Diamantino-MT 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, bem 
como outras situações específicas a serem analisadas pelo responsável da fiscalização. 

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

Art. 8º A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo: 

I – do PROCON; 



II - da Vigilância Sanitária Municipal; 

III - da Polícia Militar – PM/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 836/2021; 

IV - da Polícia Judiciária Civil – PJC/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 836/2021; 

V - dos Fiscais de Obras e Tributos, entre outros servidores formalmente designados. 

§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 As autoridades estaduais e municipais que não aplicarem as 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 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. 

§6º As autoridades municipais, deverão aplicar, em caso de descumprimento, as penalidades 
previstas na Lei Municipal nº 1.348/2020, encaminhando as notificações, autos de infrações 
e demais documentos ao Ministério Público ou a Autoridade Policial para apuração dos crimes 
de infração a medida sanitária preventiva (art. 268 do código penal) e de desobediência (art. 
330 do código penal), e respectiva responsabilização dos infratores. 

§7º A população em geral,também poderá ajudar no trabalho da fiscalização, denunciando 
irregularidades via fiscalização COVID (fone: 3336-1357, ouvidoria municipal (fone 0800-
6430066 ou link: https:// www.gp.srv.br/adm_diamantino/ouvidoria/#/manifestacao), 
OUVIDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FONE 127 ou Link: 
https://mpmt.mp.br/ouvidoria/ouvidoria-client/cad_manifest.php), ou POLICIA MILITAR 
(Fone 190), cabendo ao denunciante se identificar ou, caso queira, solicitar sigilo de suas 
informações pessoais. 

Art. 9º Durante a vigência do presente Decreto, ficam suspensos o atendimento ao público, 
nas concessionárias de serviço público, e em todas as secretarias e departamentos da 
administração pública municipal, direta e indireta, com exceção da Secretaria de Saúde e VISA 
no enfrentamento à COVID, da Secretaria Municipal de Assistência Social no atendimento à 
população em estado de vulnerabilidade, do Departamento de Licitação para realização das 
sessões já designadas, do Conselho Tutelar nos casos de urgência, devendo os atendimentos 
da administração pública municipal serem realizados por telefone ou e-mail, conforme 
ANEXO ÚNICO. 

Parágrafo Único. Como forma excepcional, fica retomado o regime de teletrabalho dos 
servidores que se enquadram nas hipóteses do Decreto Municipal nº 104/2020. 

Art. 10 Os efeitos dos Decretos mencionados no caput deste artigo poderão ser antecipados 
ou novamente prorrogados em caso de necessidade devidamente justificada. 

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de 24 de março de 2021, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 53/2021. 

Diamantino/MT, 23 de março de 2021. 



MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

ANEXO ÚNICO 

RECEPÇÃO PREFEITURA: (65) 3336-6400 

I – Gabinete do Prefeito: 

Telefone: (65) 3336-6417/1592 

Email: gabineteprefeito@diamantino.mt.gov.br 

II – Procuradoria Municipal: 

Telefone: (65) 3336-6417/1592 

Email: procuradoria@diamantino.mt.gov.br 

III – Unidade Municipal de Controle Interno: 

Telefone: (65) 3336-6408 

Email: eduardoaomartins@diamantino.mt.gov.br 

IV – Ouvidoria Municipal: 

Telefone: 0800 643 0066 

Email: ouvidoria@diamantino.mt.gov.br 

V – Secretaria Municipal de Administração: 

Telefone: (65) 3336-6416 

Email: sec.administracao@diamantino.mt.gov.br 

v.1 Setor de Recursos Humanos 

Telefone: (65) 3336-6434/1020 

Email: rh@diamantino.mt.gov.br 

v.2 Procon Municipal: 

Telefone: (65) 3336-2124 

Email: procon@diamantino.mt.gov.br 

v.3 Setor Licitação: 

Telefone: (65) 3336-6423 

Email: licitacao@diamantino.mt.gov.br 

VI – Secretaria Municipal de Fazenda: 

Telefone: (65) 3336-6476 

Email: sec.financas@diamantino.mt.gov.br 

vi.1 Tributos: 

Telefone: (65) 3336-6402/6403/6404 

vi.2 Contabilidade: 

Telefone: (65) 3336-6406/6407 



Email: contabilidade@diamantino.mt.gov.br 

VII – Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

Telefone: (65) 3336-1276 

Email: assessoriapedagogicasmec@hotmail.com 

VIII – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo: 

Telefone: (65) 3336-1459 

Email: sec.esportes@diamantino.mt.gov.br 

IX – Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente: 

Telefone: (65) 3337-1921 

Email: sec.agricultura@diamantino.mt.gov.br 

X – Secretaria Municipal de Infraestrutura: 

Telefone: (65) 3336-6429 

Email: sec.obras@diamantino.mt.gov.br 

XI – Secretaria Municipal de Assistência Social: 

Telefone: (65) 3336-2843 

Email: sec.assistenciasocial@diamantino.mt.gov.br 

xi.1 Conselho Tutelar 

Recepção: (65) 3336-2867 

Plantão: (65) 98475-7039 

XII – Secretaria Municipal de Saúde: 

Telefone: (65) 3336-1115/1357 

Email: sec.saude@diamantino.mt.gov.br 

 

DECRETO - ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 

DECRETO Nº 62 DE 30 MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre a antecipação de feriados e fixa novas medidas emergenciais de proteção, de 
caráter temporário e excepcional, para conter a disseminação da Covid-19, enquanto o 
município de Diamantino/MT estiver classificado como “Risco Muito Alto”, de acordo com 
o Decreto Estadual 874/2021, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 

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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 



CONSIDERANDO que o Município de Diamantino/MT, encontra-se enquadrado como 
“RISCO MUITO ALTO”, na matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual 
n° 874/2021; 

CONSIDERANDO que o art. 5°, inciso IV, alínea “b” do Decreto Estadual n° 874/2021, 
permite a antecipação de feriados durante o período de 10(dez) dias de quarentena coletiva 
obrigatória; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades 
consideradas essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, 
estadual, distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1° Institui no Município de Diamantino/MT, em caráter temporário e excepcional no 
período de 31 de março a 09 de abril de 2021, quarentena coletiva obrigatória, e estabelece 
novos regramentos a serem adotados para prevenção da disseminação da COVID-19 no 
âmbito do Município de Diamantino/MT. 

CAPÍTULO II 

Da Antecipação de Feriados 

Art. 2° Com o intuito de auxiliar o cumprimento à quarentena coletiva obrigatória, ficam 
antecipados para os dias 31 de março e 1º de abril de 2021, respectivamente, os feriados do 
aniversário do Município (18.09.2021) e da Consciência Negra (20.11.2021). 

PARÁGRAFO ÚNICO. A antecipação de feriados não se aplica aos serviços de saúde e 
assistência social no atendimento à população em estado de vulnerabilidade, que usufruirão 
dos feriados nas datas corretas. 

CAPÍTULO III 

Das Horário de Atendimento e Atividades Consideradas Essenciais em Conformidade com o 
Decreto Federal 10.282/2020. 

Art. 3° Fica determinado o horário de funcionamento dos estabelecimentos considerados 
atividade essencial, estabelecidos no Decreto Federal 10.282 de 20 de março de 2020 e na 
lei Municipal , respeitando o horário estabelecidos no Decreto Estadual 874/2021, da 
seguinte forma: 

I- Segunda a Sexta-feira, das 05:00 às 20:00; II- Sábados, das 05:00 às 12:00; III- Domingos 
e Feriados, das 05:00 às 12:00; 
§ 1° São consideradas atividades essenciais as que constam no Decreto Federal 10.282/2020, 
adaptando-se ao Decreto Estadual 874/2021 e à realidade do Município de Diamantino/MT: 

I- assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; II- assistência social e 
atendimento à população em estado de vulnerabilidade; III- atividades de segurança pública 
e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos; IV- atividades de defesa 
nacional e de defesa civil; V- trânsito e transporte intermunicipal de passageiros; VI- 
telecomunicações e internet; VII- serviço de call center; VIII- geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, incluídos: 
a) o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais 
geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia; e 

b) as respectivas obras de engenharia; 



IX- produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por 
meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e 
materiais de construção; X- serviços funerários; XI- guarda, uso e controle de substâncias, 
materiais e equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, 
definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança 
sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios; XII- vigilância e 
certificações sanitárias e fitossanitárias; XIII- prevenção, controle e erradicação de pragas 
dos vegetais e de doença dos animais; XIV- inspeção de alimentos, produtos e derivados de 
origem animal e vegetal; XV- vigilância agropecuária internacional, nacional, estadual e 
municipal; XVI- controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; XVII- serviços de 
pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo 
Banco Central do Brasil; XVIII- serviços postais; XIX- serviços de transporte, 
armazenamento, entrega e logística de cargas em geral; XX- serviço relacionados à 
tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras 
atividades previstas neste Decreto; XXI- produção e distribuição de numerário à população 
e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro; XXII- fiscalização ambiental; XXIII- produção, distribuição e 
comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais 
derivados de petróleo; XXIV- levantamento e análise de dados geológicos com vistas à 
garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de 
cheias e inundações; XXV- mercado de capitais e seguros; XXVI- atividade de 
assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes; 
XXVII- atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no 
art. 194 da Constituição; XXVIII- atividades médico-periciais relacionadas com a 
caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com 
deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para 
fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; XXIX- outras prestações médico-
periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade; XXX- fiscalização do trabalho; XXXI- atividades de 
pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata 
este Decreto; XXXII- atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e 
consultoria jurídicas exercidas pela advocacia pública da União, relacionadas à prestação 
regular e tempestiva dos respectivos serviços públicos; XXXIII- atividades religiosas de 
qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; XXXIV- unidades 
lotéricas. XXXV- serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas 
e usadas e de pneumáticos novos e remoldados; XXXVI- serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens; XXXVII- atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas 
aquelas realizadas por meio de start-ups, para os fins de que trata o art. 3º da Lei nº 13.979, 
de 2020; XXXVIII- atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de 
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica 
automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as 
atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas; XXXIX- 
atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros benefícios 
relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela 
saúde do trabalho; XL- atividade de locação de veículos; XLI- atividades de produção, 
distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e 
inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em 
geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização; 
XLII- atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos 
químicos, petroquímicos e plásticos em geral; XLIII- atividades cujo processo produtivo não 
possa ser interrompido sob pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, 
tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do 
vidro; XLIV- atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e 



suprimento de bens minerais; XLV- atividades de atendimento ao público em agências 
bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos 
programas governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômicas 
da emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, sem prejuízo do 
disposto nos incisos XX e XL; XLVI- produção, transporte e distribuição de gás natural; 
XLVII- indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, 
higiene, alimentos e bebidas; XLVIII- atividades de construção civil, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde; XLIX- atividades industriais, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde; L- salões de beleza e barbearias, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde; LI- academias de esporte de todas as modalidades, 
obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. 
§ 1° As atividades constantes nesta lista poderão funcionar de acordo com a limitação e 
horário, na fração de 30% de sua capacidade, respeitando ainda o uso de máscaras e 
acessórios de proteção, bem como disponibilização de álcool etílico 70%. 

§2° Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e de 
disponibilização de insumos necessários a cadeia produtivas relativas ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, tais como serviço contábil, 
licitação, fiscal, econômico e jurídico. 

§ 3° Excepcionalmente os supermercados, mercados e congêneres poderão funcionar aos 
sábados até às 20:00, ficando vedado o consumo de bebidas alcóolicas no local, obedecidos 
os protocolos de saúde e normas sanitárias de saúde, bem como, o sistema de controle de 
entrada restrito a 1 (um) membro por família. Aos sábados e domingos não será permitida a 
comercialização de bebidas alcóolicas. 

§ 4° Enquadra-se na exceção do disposto anteriormente, não ficando sujeitos às restrições de 
horário previstas neste artigo, os seguintes estabelecimentos: 

I- Farmácias; II- Serviços de Saúde; III- Funerárias; IV- Postos de Combustíveis, com 
EXCEÇÃO das conveniências anexas; V- Indústrias; VI- Hospedagens e 
congêneres; VII- Transporte Coletivo; VIII- Transporte Individual remunerado de 
passageiros por meio de taxi ou aplicativo; IX- Serviços de manutenção e fornecimento de 
energia, água, telefonia, coleta de lixo; X- Armazéns gerais para recebimento, carregamento, 
e armazenamento de alimentos e grãos; XI- Atividades de Colheita; XII- Serviços de 
Guincho; XIII- Segurança e Vigilância privada; XIV- Atividades de Logística da distribuição de 
alimentos; XV- Atividades da Produção Industrial de Alimentos. 
§ 6° Permanecem inalteradas as regras de distanciamento, lotação e capacidade dos 
estabelecimentos, uso obrigatório de máscaras e higiene, conforme Decretos anteriores. 

Art. 4° Permanece autorizado o desenvolvimento das atividades abaixo especificadas desde 
que obedecidas o estabelecido no artigo 3°, e as seguintes condições: 

I- Fica proibida a venda de bebida alcóolica nos restaurantes, lanchonetes e congêneres 
localizadas em postos de combustíveis situados em rodovias estaduais e federais no âmbito 
territorial do Município de Diamantino, fora dos horários definidos no artigo 3°; II- Os 
restaurantes e congêneres apenas na modalidade retirada (take away) de segunda a sexta-
feira somente até às 20:45, e aos sábados e domingos e feriados até às 14:00, devendo o 
atendimento ocorrer de portas fechadas, com local específico para retirada, e permitido o 
serviço de delivery até às 23:59m, inclusive sábados e domingos e feriados, conforme 
Decreto Estadual 874/2021; III- Igrejas e Templos Religiosos, desde que observadas as 
medidas de seguranças e respeitada a capacidade máxima de 30% (trinta por cento) do 
ambiente, tendo como base o metro quadrado e o espaçamento de 1,5m (um metro e meio) 
entre pessoas. IV- Os estabelecimentos de venda de água e gás de cozinha somente 
poderão funcionar na modalidade delivery, das 05:00 às 20:00 de segunda-feira à sábado, e 
aos domingos até 12:00; V- Os demais estabelecimentos comerciais, poderão funcionar 
apenas na modalidade retirada (take away) e delivery, de segunda à sexta-feira das 05:00 às 



20:00, e aos sábados das 05:00 às 12:00. Art. 5° Enquanto vigente o período de quarentena 
disposto no art. 1º deste Decreto, fica(m) vedado(as): I- Atividades em praças, ginásios 
esportivos, quadras, campos de futebol e centros esportivos, parques, balneários públicos e 
privados, rios e cachoeiras, e pesqueiros; II- Eventos e reuniões de qualquer natureza, salvo 
por videoconferência; III- Funcionamento de feiras, museus, e escolas de práticas 
esportivas; IV- Atividades em academias públicas e particulares; V- Funerais com mais de 10 
(dez) pessoas; VI- Outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de 
pessoas. 
CAPÍTULO III 

Da Proibição de Consumo de Bebida Alcóolica 

Art. 6° Fica proibido o consumo de bebida alcóolica nos locais de venda, ainda que dentro do 
horário de funcionamento, mesmo que supermercados, mercados, restaurantes, lanchonetes 
e congêneres situados no âmbito do Município de Diamantino/MT, em consonância com a 
determinação contida no artigo 11 do Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2.021. 

CAPÍTULO IV 

Do Atendimento dos Órgãos Públicos e Concessionárias de Serviços Públicos 

Art. 7° Durante a vigência do presente Decreto, ficam suspensos o atendimento ao público, 
nas concessionárias de serviço público, e em todas as secretarias e departamentos da 
administração pública municipal, direta e indireta, com exceção da Secretaria de Saúde e 
VISA no enfrentamento à COVID, da Secretaria Municipal de Assistência Social no 
atendimento à população em estado de vulnerabilidade, do Conselho Tutelar nos casos de 
urgência, devendo os atendimentos da administração pública municipal serem realizados por 
telefone ou e-mail, conforme ANEXO ÚNICO. 

Parágrafo Único. Como forma excepcional, fica retomado o regime de teletrabalho dos 
servidores que se enquadram nas hipóteses do Decreto Municipal nº 104/2020.  

CAPÍTULO V 

Da Barreira Sanitária 

Art. 8° Fica determinado o controle de perímetro da área de contenção, por barreiras 
sanitárias, para triagem da entrada e saída de pessoas. 

CAPÍTULO VI 

Da Medida de Isolamento Social e Demais Medidas para Contenção da Disseminação do 
COVID-19 

Art. 9°Para funcionamento das atividades e serviços permitidos no art. 3° deste Decreto, 
deverão ser observados 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 pessoas nos estabelecimentos para diminuir o fluxo e evitar 
aglomeração, respeitando-se o limite de 30% (trinta por cento) da sua capacidade, e o 
distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, em especial nas filas internas e externas, 
colocando marcas indicativas no chão, sendo de responsabilidade dos estabelecimentos o 
respectivo controle e organização das filas; 

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

VII- auferir 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. 

CAPÍTULO VII 

Do Toque de Recolher 

Art. 10 Fica estabelecido o toque de recolher entre às 21:00 e às 05:00 do dia seguinte, 
durante todos os dias da semana, a partir de 31 de março de 2021, no Município de 
Diamantino/MT. 

§ 1° Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as seguintes hipóteses: 

I- Deslocamento para ida/volta a serviços de saúde ou farmácia, para compra de 
medicamentos, sendo ainda permitido neste período o serviço de entrega domiciliar (delivery) 
de medicamentos; 

II- Situações em que fique comprovada a urgência ou emergência do deslocamento; 

III- Deslocamento de servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas 
funções, que atuem nas unidades públicas ou privadas de saúde e assistência social, das 
estruturas das Forças Policiais e de Segurança Pública e Patrimonial, bem como, funcionários 
de empresas privadas que trabalhem em serviços essenciais que funcionem em regime de 
horário especial. 

CAPÍTULO VIII 

Das Instituições de Ensino 

Art. 11. Ficam suspensas as aulas presenciais em creches, escolas e universidades, públicas e 
particulares, inclusive em escolas de idiomas e aperfeiçoamentos. 

CAPÍTULO IX 

Da Fiscalização – Aglomeração e Multa. 

Art. 12 A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo: 

I- do PROCON; 

II- da Vigilância Sanitária Municipal; 

III- da Polícia Militar – PM/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 874/2021; 

IV- da Polícia Judiciária Civil – PJC/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 874/2021; 



V- dos Fiscais de Obras e Tributos, entre outros servidores formalmente designados. 

§ 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 As autoridades estaduais e municipais que não aplicarem as 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 
os agentes públicos 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. 

§ 6º As autoridades municipais, deverão aplicar, em caso de descumprimento, as penalidades 
previstas na Lei Municipal nº 1.400/2021, encaminhando as notificações, autos de infrações 
e demais documentos ao Ministério Público ou a Autoridade Policial para apuração dos crimes 
de infração a medida sanitária preventiva (art. 268 do código penal) e de desobediência (art. 
330 do código penal), e respectiva responsabilização dos infratores. 

§ 7º A população em geral, também poderá ajudar no trabalho da fiscalização, denunciando 
irregularidades via fiscalização COVID (fone: 3336-1357, ouvidoria municipal (fone 0800-
6430066 ou link: https:// www.gp.srv.br/adm_diamantino/ouvidoria/#/manifestacao), 
OUVIDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FONE 127 ou Link: 
https://mpmt.mp.br/ouvidoria/ouvidoria-client/cad_manifest.php), ou POLICIA MILITAR 
(Fone 190), cabendo ao denunciante se identificar ou, caso queira, solicitar sigilo de suas 
informações pessoais. 

CAPÍTULO X 

Das Disposições Finais 

Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de 31 de março de 2021, revogadas as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 30 de março de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 73 DE 09 ABRIL DE 2021. 

DECRETO Nº 73 DE 09 ABRIL DE 2021. 

Dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais visando a prevenção de contágio pelo 
novo coronavírus (covid-19), no âmbito do Município de DIAMANTINO/MT, e dá outras 
providências., enquanto o município estiver classificado como “Risco Muito Alto”, de acordo 
com o Decreto Estadual 874/2021, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 



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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO que o Município de Diamantino/MT, encontra-se enquadrado como 
“RISCO MUITO ALTO”, na matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual 
n° 874/2021; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

DECRETA: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, 
de 25 de março de 2021 no âmbito do Município de Diamantino/MT, com a aplicação das 
seguintes medidas sanitárias visando o combate ao COVID-19: 

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

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

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

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

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

VI - suspensão de aulas presenciais em creches, escolas e universidades, permitido tão 
somente o acesso dos profissionais às unidades escolares para viabilizar a gravação das aulas. 

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

Art. 2º Fica instituída a quarentena coletiva obrigatória no âmbito do Município de 
Diamantino/MT. 

§ 1º Para fins do disposto no caput do presente artigo, considera-se quarentena coletiva 
obrigatória o confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição de 
locomoção destas, ficando permitida a circulação apenas para o exercício e/ou acesso às 
atividades essenciais. 

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



CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIDADES ECONOMICAS AUTORIZADAS 
A FUNCIONAR 

Art. 3º As atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, exercerão suas 
atividades observando o horário de funcionamento de segunda à sexta, das 08h:00m às 
20h:00m, e aos sábados das 07:00h às 12h00min, vedado o funcionamento aos domingos e 
feriados. 

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

I - farmácias e drogarias; 

II - Postos de combustível; 

§ 2º Os supermercados e congêneres observarão o horário de funcionamento de segunda a 
sábado das 06h:00m às 20h:00m, aos domingos e feriados das 06h:00m às 12h:00m. 

Art. 4º As atividades de prestação de serviços em geral, exercerão suas atividades observando 
o horário de funcionamento de segunda à sexta, das 07h:30min às 20h:00min, e aos sábados 
das 06:00 as 12:00, vedado o funcionamento aos domingos e feriados. 

Art. 5º As lojas de conveniência localizadas em postos de combustível ou não, funcionarão de 
segunda-feira à sexta feira das 05h:00min às 20h:00min, aos sábados e domingos de 
05h:00min às 12h:00min, vedado o funcionamento aos feriados, bem como o consumo de 
bebida alcoólica no local. 

Art. 6º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte de todas as 
modalidades, exercerão suas atividades observado o horário de atendimento de segunda à 
sexta-feira das 05h:00m às 20h:00min, aos sábados das 05h:00min às 12h:00min, vedado o 
funcionamento aos domingos e feriados. 

Art. 7º As atividades econômicas de comércio varejista, autorizadas a funcionar, exercidas nos 
interiores de prédios/conglomerados comerciais e congêneres, observarão o horário de 
atendimento ao público de segunda à sexta das 08h:30m às 20h:00m, vedado o 
funcionamento aos sábados e domingos, com exceção dos restaurantes que estão autorizados 
a funcionar aos sábados e domingos das 10h:00m às 14h:00m. 

Art. 8º As atividades econômicas de restaurantes e congêneres, funcionarão observando o 
horário de atendimento ao público de segunda-feira à sexta feira das 10h:00min às 20h:00min 
e aos sábados e domingos das 10h:00min às 14h:00min, vedado o funcionamento aos 
feriados. 

Parágrafo único. As atividades econômicas de padarias/panificadoras, açougues, lanchonetes 
e congêneres, funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda a 
sexta das 05h:00min às 20h:00min, sábados e domingos de 05h:00min às 12h:00min, vedado 
o funcionamento aos feriados. 

Art. 9º As atividades industriais e às atividades ligadas essencialmente ao agronegócio em 
geral, funcionarão sem qualquer restrição de dias e horários. 

Art. 10. Todas as atividades econômicas ou não no âmbito do Município de Diamantino/MT, 
cujo funcionamento esteja autorizado, deverão observar as medidas de biossegurança 
necessárias para o desenvolvimento das atividades, notadamente: 

I - controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o DISTANCIAMENTO MÍNIMO 
DE 1,5 M (UM METRO E MEIO), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na 
entrada do estabelecimento, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses 
de temperatura corporal acima de fora da normalidade (37,5ºc) a entrada deve ser impedida; 



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

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

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

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

VI - o procedimento de higienização previsto no inciso anterior deverá também ser realizado 
em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes; 

VII - limpeza reiterada do sistema de ar condicionado, bem como manutenção de portas 
abertas visando a constante circulação e renovação do ar natural; 

VIII - em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância mínima 
de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas; 

IX - higienização e desinfecção constante dos banheiros ofertados ao público, bem como a 
desativação de pias e mictórios com distância inferior a 1,5m (um metro e meio) utilizando-se 
de adesivos para tanto; 

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

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

Parágrafo Único. A capacidade máxima do local, deve ser na proporção de 50%, exceto aos 
lojistas e varejistas que, além desta capacidade devem respeitar a quantidade máxima de 5 
pessoas em seus estabelecimentos. 

Art. 11. Sem prejuízo das medidas de biossegurança descritas no artigo anterior, os 
restaurantes, lanchonetes e congêneres, deverão observar ainda: 

I - disposição das mesas e cadeiras de forma a observar o distanciamento entre as mesmas a 
fim de evitar a aglomeração de pessoas; 

II - realização de limpeza e desinfecção das mesas e cadeiras, antes e após cada utilização; 

III - vedação a disponibilização de dispensadores de temperos ou condimentos, bem como 
saleiros e farinheiras e porta guardanapos de uso compartilhado ou ainda reabastecimento de 
refis; 

IV - no fornecimento/comercialização de alimentos e bebidas na modalidade autosserviço 
(self-service), deverá ser instalado anteparo salivar nos equipamentos de bufê bem como 
disponibilizadas luvas de plástico descartáveis, para que os clientes possam se servir. 

Art. 12. A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles 
que possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de 
segunda-feira à sexta feira das 08:00min às 16h:00min e aos sábados e domingos das 
08h:00min às 14h:00min, vedado o funcionamento aos feriados. 

Art. 12-A. 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 capítulo. 

CAPÍTULO III 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL 

Art. 13. Fica mantida a determinação da manutenção da totalidade da frota de ônibus do 
Transporte Coletivo Municipal. 

Art. 14. As atividades religiosas, serão permitidas de forma presencial, de segunda à domingo 
das 05h:00min às 20h:30min desde que observados os protocolos de convivência e de 
distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, descritos no artigo 10, com 
limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local. 

Art. 15. Fica determinada a suspensão das seguintes atividades no âmbito do Município de 
Diamantino: 

I - shows, espetáculos, boates e congêneres; 

II – museus e teatros; 

III - locação de quadras poliesportivas, campos de futebol e congêneres; 

IV - os clubes de lazer em geral; 

V - atividades coletivas nos parques públicos municipais e demais logradouros públicos, bem 
como nos equipamentos públicos comunitários em geral, tais como quadras poliesportivas, 
miniestádios, ginásios de esportes e congêneres; 

VI - utilização dos seguintes espaços de uso comum dos condomínios residenciais: salões de 
jogos, piscinas, quiosques, espaço gourmet, salões de festas e congêneres; 

CAPÍTULO IV 

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

Art. 16. Fica instituído no Município de Diamantino/MT o revezamento de escala, sendo 
vedado o atendimento presencial ao público. 

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, os servidores públicos municipais 
que não estiverem em atividades presenciais cumprirão as atribuições de suas competências 
pelo sistema teletrabalho (home office). 

§ 2º Durante o período disposto no caput deste artigo, os servidores públicos municipais 
ficarão de sobreaviso, devendo disponibilizar à sua chefia imediata meios para contatá-los 
sempre que for necessário, como número de telefone, WhatsApp e e-mail, devendo 
comparecer ao local de trabalho se convocado em situações excepcionais. 

§ 3º O previsto no caput deste artigo não se aplica aos seguintes servidores públicos 
municipais, os quais deverão continuar a exercer as atribuições de seus cargos nos respectivos 
órgãos/setores de lotação, conforme orientação dos respectivos gestores das Secretarias: 

I - servidores públicos municipais da área fim da Saúde; 

II - servidores públicos das áreas de fiscalização do Setor de Licitações e compras; 

III - servidores públicos municipais que exerçam atribuições em serviços essenciais, inclusive 
os da área meio que sejam necessários ao suporte das atividades fins essenciais; 



IV - servidores públicos que exerçam a função de vigilante, salvo se componente do grupo de 
risco; 

Art. 17. Ficam suspensos os atendimentos presenciais aos cidadãos nos órgãos públicos 
municipais, inclusive na Procuradoria-Geral do Município de Diamantino/MT, Secretaria 
Municipal de Fazenda e Secretária de Administração. 

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

Art. 18. Recomenda-se o atendimento das disposições contidas no presente capítulo ao 
serviço público Federal e Estadual executados no âmbito do Município de Diamantino/MT, 
inclusive aqueles integrantes do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Tribunal de Contas. 

Art. 19. As obras públicas em andamento não sofrerão qualquer paralização, desde que 
realizadas a céu aberto e limitadas a 50 (cinquenta) trabalhadores. 

CAPÍTULO V 

Da Fiscalização – Aglomeração e Multa. 

Art. 20. A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo: 

I - do PROCON; 

II - da Vigilância Sanitária Municipal; 

III - da Polícia Militar – PM/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 874/2021; 

IV - da Polícia Judiciária Civil – PJC/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 874/2021; 

V - dos Fiscais de Obras e Tributos, entre outros servidores formalmente designados. 

§ 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 As autoridades estaduais e municipais que não aplicarem as 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 
os agentes públicos 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. 

§ 6º As autoridades municipais, deverão aplicar, em caso de descumprimento, as penalidades 
previstas na Lei Municipal nº 1.400/2021, encaminhando as notificações, autos de infrações 
e demais documentos ao Ministério Público ou a Autoridade Policial para apuração dos crimes 
de infração a medida sanitária preventiva (art. 268 do código penal) e de desobediência (art. 
330 do código penal), e respectiva responsabilização dos infratores. 

§ 7º A população em geral, também poderá ajudar no trabalho da fiscalização, denunciando 
irregularidades via fiscalização COVID (fone: 3336-1357, ouvidoria municipal (fone 0800-
6430066 ou link: https:// www.gp.srv.br/adm_diamantino/ouvidoria/#/manifestacao), 



OUVIDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FONE 127 ou Link: 
https://mpmt.mp.br/ouvidoria/ouvidoria-client/cad_manifest.php), ou POLICIA MILITAR 
(Fone 190), cabendo ao denunciante se identificar ou, caso queira, solicitar sigilo de suas 
informações pessoais. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. Fica proibido 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. 22. O funcionamento das atividades 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. 

Art. 23. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do 
Município de Diamantino/MT, no período compreendido entre as 21h:00m às 05h:00m, de 
segunda-feira à domingo. 

§ 1º Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo a locomoção para acesso 
à: 

I - estabelecimentos hospitalares; 

II - clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas médicas em regime de emergência; 

III - farmácias e drogarias; 

IV - funerárias e serviços relacionados; 

V - serviço de segurança pública e privada; 

VI - serviços de taxi e aplicativo de transporte individual remunerado de passageiros; 

VII - profissionais da área fim da Saúde desde que em efetivo serviço; 

VIII - servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais e da 
Procuradoria Geral do Município, quando em pleno exercício da função; 

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

X - comercialização de medicamentos mediante sistema delivery, mediante a observância de 
todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde quanto à necessidade de 
higienização do produto; 

XI - hospedagens e congêneres; 

XII - fornecimento de combustíveis; 

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

§ 2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante no caput 
do presente artigo: 

I - para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua prestação, comprovando-se a 
necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante; 

II - quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida de viagens oriundas dos Terminais 
Rodoviários de Diamantino/MT. 



§ 3º Fica autorizada a apreensão e remoção de veículos bem como solicitação de apoio de 
autoridades policiais para fins de condução coercitiva do indivíduo que desrespeitar as 
medidas deste decreto. 

Art. 24. As medidas previstas no presente decreto vigorarão do dia 09 de abril à 23 de abril 
de 2021, podendo ser objeto de prorrogação ou alteração, considerando o monitoramento da 
evolução da COVID-19. 

Parágrafo único. Havendo alterações substanciais na classificação de risco, de acordo com 
boletim epidemiológico, podem haver alterações neste decreto, conforme orientação do 
Comitê de enfrentamento ao COVID-19. 

Art. 25. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 09 de Abril de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 079 - 19/04/2021 

DECRETO Nº 079, DE 09 DE ABRIL DE 2021. 

Altera o Decreto nº 73/2021 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, 

D E C R E T A: 

"Art. 1º O Decreto Municipal nº 73/2021, passa a vigorar com a seguinte redação: " 

“ 

(...) 

Art. 5º As lojas de conveniência localizadas em postos de combustível, funcionarão de segunda-
feira à sábado, inclusive feriados, das 05h:00min às 22h:00min, e domingos de 05h:00min às 
12h:00min, permitido o consumo no local desde que sentados, observadas as demais medidas 
previstas no art. 10 do presente decreto. 

(...) 

Art. 8º As atividades econômicas de bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres, funcionarão 
observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira à sábado, inclusive feriados, das 
09h:00min às 22h:00min e domingos, das 09h:00min às 15h:00min. 

(...) 

Art. 12. A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles que 
possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de segunda-
feira à sábado das 08h:00min às 22h:00min e domingos das 08h:00min às 15h:00min. 

(...) 

Art. 15. As atividades religiosas, serão permitidas de forma presencial, de segunda à domingo das 
05h:00min às 22h:00min desde que observados os protocolos de convivência e de distanciamento 
social voltados ao combate do COVID-19, descritos no artigo 10, com limitação de 30% (trinta por 
cento) da capacidade do local. 

(...) 



Art. 21. Fica permitido o consumo de bebidas alcoólicas nos segmentos econômicos autorizados a 
funcionar, desde que realizados de forma sentada e a distribuição de mesas e cadeiras observem o 
distanciamento necessário. 

Art. 22. O funcionamento das atividades 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. 

Art. 23. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do Município 
de Diamantino/MT, no período compreendido entre as 23h:00m às 05h:00m, de segunda-feira à 
domingo. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Diamantino/MT, 19 de abril de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

 

 

COVID-19: DECRETO Nº 83 DE 23 DE ABRIL DE 2021. 

DECRETO Nº 83 DE 23 DE ABRIL DE 2021. 

Prorroga os Decretos: 73/2021, 79/2021 e padroniza os horários constantes no Decreto 
73/2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 

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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO que o Município de Diamantino/MT, encontra-se enquadrado como 
“RISCO MUITO ALTO”, na matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual 
n° 874/2021; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de horários do comercio para melhor 
fiscalização. 

DECRETA: 

Art. 1° Prorroga o Decreto de número 73/2021, com as alterações dadas pelo Decreto 
79/2021. 

Art. 2° Altera todos os horários do comércio fixados no Decreto 73/2021, alterando-ospara 
funcionamento das 06h:00min às 22h:00min de segunda a sábados e nos domingos e feriados 



para atendimento das 06h:00min às 14h:00min, passando assim a constar os artigos 
modificados da seguinte forma: 

“Art. 3°: 

Art. 3º As atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, exercerão suas 
atividades observando o horário de funcionamento de segunda à sábado, das 06h:00m às 
22h:00m, e aos domingos e feriados das 06:00h às 14h00m. 

(...) 

§ 2º Os supermercados e congêneres observarão o horário de funcionamento de segunda a 
sábado das 06h:00m às 22h:00m, aos domingos e feriados das 06h:00m às 14h:00m. 

Art. 4°: 

Art. 4º As atividades de prestação de serviços em geral, exercerão suas atividades observando 
o horário de funcionamento de segunda à sábado, das 06h:00min às 22h:00min, vedado o 
funcionamento aos domingos e feriados. 

Art. 5º: 

Art. 5º As lojas de conveniência localizadas em postos de combustível ou não, funcionarão de 
segunda-feira à sábado das 06h:00min às 22h:00min, aos domingos e feriados de 06h:00min 
às 14h:00min, vedado o funcionamento aos feriados, bem como o consumo de bebida 
alcoólica no local. 

Art. 6°: 

Art. 6º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte de todas as 
modalidades, exercerão suas atividades observado o horário de atendimento de segunda à 
sábado das 06h:00m às 22h:00min, vedado o funcionamento aos domingos e feriados. 

Art. 7º: 

Art. 7º As atividades econômicas de comércio varejista, autorizadas a funcionar, exercidas nos 
interiores de prédios/conglomerados comerciais e congêneres, observarão o horário de 
atendimento ao público de segunda à sábado das 06h:00m às 22h:00m, vedado o 
funcionamento aos domingos e feriados, com exceção dos restaurantes que estão autorizados 
a funcionar aos sábados e domingos das 6h:00m às 14h:00m. 

Art. 8º 

Art. 8º As atividades econômicas de restaurantes e congêneres, funcionarão observando o 
horário de atendimento ao público de segunda-feira à sábado das 6h:00min às 22h:00min e 
aos domingos e feriados. 

Parágrafo único. As atividades econômicas de padarias/panificadoras, açougues, lanchonetes 
e congêneres, funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda a 
sábado das 06h:00min às 22h:00min, domingos e feriados de 06h:00min às 14h:00min. 

Art. 12.: 

Art. 12. A atividade de comércio de alimentos nas vias e logradouros públicos, por aqueles 
que possuírem a respectiva autorização para tanto emitida pelo Município, funcionarão de 
segunda-feira à sábado das 06:00min às 22h:00min e aos domingos das 06h:00min às 
14h:00min, vedado o funcionamento aos feriados. 

Art. 14.: 

Art. 14. As atividades religiosas, serão permitidas de forma presencial, de segunda à domingo 
das 06h:00min às 22h:00min desde que observados os protocolos de convivência e de 



distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, descritos no artigo 10, com 
limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local.” 

Art. 3ºO presente Decreto tem validade de 10 dias, podendo ser prorrogado. 

Art. 4º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 23 de Abril de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 90/2021 

DECRETO Nº 90 DE 29 DE ABRIL DE 2021. 

Altera provisoriamente o Decreto 83, 73 e 79/2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 

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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO que o Município de Diamantino/MT, encontra-se enquadrado como 
“RISCO MUITO ALTO”, na matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual 
n° 874/2021; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomerações em dias úteis. 

Considerando a comemoração do dia das Mães, prevista para o dia 9 de maio de 2021. 

DECRETA: 

Art. 1° Na data de 01 de Maio de 2021 (feriado) fica excepcionalmente autorizado o 
funcionamento do comércio das 06h:00min até as 18h:00min. 

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 29de Abril de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 98 DE 07 DE MAIO DE 2021. 

DECRETO Nº 98 DE 07 DE MAIO DE 2021. 



Altera provisoriamente o Decreto 83, 73 e 79/2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 

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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO que o Município de Diamantino/MT, encontra-se enquadrado como 
“RISCO ALTO”, na matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual n° 
874/2021; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomerações em dias úteis. 

Considerando a comemoração do dia das Mães, prevista para o dia 9 de maio de 2021. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica excepcionalmente autorizado no âmbito do município de Diamantino/MT, o 
funcionamento das atividades econômicas e comercio em geral, dos bares e restaurantes, 
inclusive aqueles em funcionamento no interior de prédios comerciais e supermercados, nos 
dias 8 e 9 de maio/2021 (feriado do dia das mães) da 06h as 00h. 

Art. 2º As medidas de segurança e distanciamento devem ser respeitadas, mantendo-se 
inclusive a utilização de apenas 50% do espaço, devendo tal medição ser realizada por número 
total de mesas e cadeiras, sendo terminantemente vedado o uso do espaço em pé. Devendo 
ainda haver espaço mínimo de 1metro e 50centimetros entre as mesas. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos devem oferecer álcool em gel a todos os clientes e 
tomar todas as medidas de prevenção ao COVID-19. 

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 07 de maio de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 104 DE 14 DE MAIO DE 2021. 

DECRETO Nº 104 DE 14 DE MAIO DE 2021. 

Altera os Decretos: 73/2021, 79/2021, 83/2021, 95/2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 



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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO que o Município de Diamantino/MT, encontra-se enquadrado como 
“Moderado”, na matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual n° 
874/2021; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

CONSIDERANDO o Decurso do Prazo de 10 dias do Decreto 95/2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de retorno gradual das atividades privadas. 

DECRETA: 

Art. 1°Altera o horário do Comércio, podendo funcionar das 05horas até as 23horas.Devendo 
ainda, todo o Comércio manter as medidas de contenção da disseminação do Vírus COVID-
19. 

Parágrafo Único. Deve ser disponibilizado Álcool 70º a todos os clientes, sendo ainda vedada 
a entrada sem máscara nos locais de comércio sob pena de multa. 

Art. 2°Mantem o Toque de Recolher, ficando proibida a circulação das 00horas às 05horas, 
exceto para acesso as atividades essenciais. 

Art. 3ºRestringe reuniões, festas e aglomerações para o limite máximo de 25 pessoas, 
devendo as regras sanitárias de contenção da disseminação do Vírus COVID-19 ser mantidas 
quando das aglomerações. 

Art. 4º Altera os limites em bares e restaurantes para a capacidade máxima de 50% (cinquenta 
porcento) da capacidade local, devendo todas as regras sanitárias de contenção da 
disseminação do Vírus COVID-19 ser mantidas. 

Art. 5º Libera as atividades de lazer, tais como jogos de futebol, basquete, vôlei, tênis e artes 
marciais, devendo haver verificação de temperatura corporal antes de tais atividades e 
aqueles com temperatura corporal acima de 37,5º ser impedido de participar, sob pena de 
multa. 

Art. 6º Libera o atendimento presencial nos Órgãos Públicos das 12horas às 18 horas. 

Art. 7º Mantem o horário de expediente na Prefeitura Municipal das 12horas às 18horas, com 
rodizio de servidores, sendo contudo, mantido o horário normal nos Setores e Secretarias 
essenciais, tais como Secretaria de Saúde, Assistência Social, Licitação, dentre outros. 

Art. 8ºO presente Decreto tem validade de 10 dias, podendo ser prorrogado. 

Art. 9ºO presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 14de Maio de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO 

Prefeito Municipal 



DECRETO Nº 109/2021 

DECRETO Nº 109 DE 27 DE MAIO DE 2021. 

Define horário de comércio; Define o toque de recolher; Define horário de funcionamento 
dos órgãos públicos municipais; e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 

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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO que o Município de Diamantino/MT, encontra-se enquadrado como 
“ALTO”, na matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual n° 874/2021; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

CONSIDERANDO o Decurso do Prazo do Decreto 104/2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de retorno gradual das atividades privadas. 

CONSIDERANDO a classificação de risco do município de Diamantino/MT em “Alto”. 

DECRETA: 

Art. 1°Altera o horário do Comércio, podendo funcionar das 06horas até as 22horas de 
segunda a sábado e das 06horas às 12 horas nos domingos e feriados.Devendo ainda, todo o 
Comércio manter as medidas de contenção da disseminação do Vírus COVID-19. 

§1.Todas as atividades essenciais serão permitidas desde que em capacidade reduzida e 
preferencialmente com agendamento no atendimento. 

§2. Para a continuidade das atividades essenciais é importante a redução de capacidade de 
funcionamento para 30% de sua capacidade total. 

§3. Deve ser disponibilizado Álcool 70º a todos os clientes, sendo ainda vedada a entrada sem 
máscara nos locais de comércio sob pena de multa. 

Art. 2° Mantem o Toque de Recolher, ficando proibida a circulação a partir das 23horas às 
05horas, exceto para acesso as atividades essenciais. 

Parágrafo único. Às restrições não se aplicam ao acesso às atividades essenciais. 

Art. 3º Restringe reuniões, festas e aglomerações para o limite máximo de 25 (vinte e cinco) 
pessoas, devendo as regras sanitárias de contenção da disseminação do Vírus COVID-19 ser 
mantidas quando das aglomerações. 

Art. 4º Altera os limites em bares e restaurantes para a capacidade máxima de 30% (trinta 
porcento) da capacidade local, devendo todas as regras sanitárias de contenção da 
disseminação do Vírus COVID-19 ser mantidas. 

Art. 5º As conveniências só poderão funcionar na modalidade “take-way”, sendo vedado a 
disponibilização para consumo no local. 



Art. 6º Atividades religiosas são permitidas, desde que atendidos os critérios de 
distanciamento social, inclusive na quantidade máxima 30% à sua capacidade de lotação. 

Art. 7º Proíbe as atividades de lazer coletivas, tais como, basquete, vôlei, tênis, artes marciais, 
jogos de futebol, inclusive escolinhas esportivas. 

Art. 8º Fica autorizadoo atendimento presencial nos Órgãos Públicos apenas em horários 
previamente agendados nos números disponibilizados, sendo ainda, obrigatória a 
disponibilização de telefones para tal agendamento pelos órgãos públicos municipais. 

Art. 9º Mantem o horário de expediente na Prefeitura Municipal das 12horas às 18horas, 
inclusive com rodizio de servidores, sendo contudo, mantido o horário normal nos Setores e 
Secretarias essenciais, tais como Secretaria de Saúde, Assistência Social e obras. 

Art. 10º As atividades ligadas ao Agronegócio e manutenção de seu funcionamento poderão 
funcionar em horário habitual, desde que mantidas às medidas de segurança e prevenção a 
disseminação do COVID-19. 

Art. 11O presente Decreto tem validade de 10 dias, podendo ser prorrogado. 

Art. 12.O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 27 de Maio de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 117/2021 DE 11DE JUNHO DE 2021. 

DECRETO Nº 117/2021 DE 11DE JUNHO DE 2021. 

Define horário de comércio; Define o toque de recolher; Define horário de funcionamento 
dos órgãos públicos municipais; e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 

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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO a classificação de risco do município de Diamantino/MT em “Moderado” 
na matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual n° 874/2021; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se atualizar o Decreto de número 112/2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de retorno gradual das atividades privadas. 

DECRETA: 



Art. 1°O Comércio local, poderá funcionar das 05horas até as 23:00horas de segunda a 
domingo, devendo ainda todo o Comércio manter as medidas de contenção da disseminação 
do Vírus COVID-19. 

§1.Para a continuidade das atividades essenciais é importante a redução de capacidade de 
funcionamento para 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade total. 

§2. Deve ser disponibilizado Álcool 70º a todos os clientes, sendo ainda vedada a entrada sem 
máscara nos locais de comércio sob pena de multa. 

Art. 2° Mantém o Toque de Recolher, ficando proibida a circulação a partir das 00horas às 
05horas, exceto para acesso as atividades essenciais. 

Parágrafo único. Às restrições não se aplicam ao acesso às atividades essenciais. 

Art. 3º Fica vedada as festas e aglomerações de quaisquer formas, devendo ainda os fiscais 
de obras, tributos, do PROCON-Municipal, da vigilância sanitária e da saúde, bem como ao 
Conselho Tutelar, dispersar as aglomerações encontradas. 

Parágrafo único. Para fins deste decreto considera-se aglomeração, toda e qualquer reunião 
que não seja em serviços essenciais com mais de 05 pessoas em um só local. 

Art. 4º Define os limites em bares e restaurantes para a capacidade máxima de 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade local, devendo todas as regras sanitárias de contenção da 
disseminação do Vírus COVID-19 ser mantidas. 

Parágrafo único. Os bares, restaurantes, conveniências e comércios afins ficam autorizados a 
vender bebidas alcoólicas para consumo no local. 

Art. 5º Atividades religiosas são permitidas, desde que atendidos os critérios de 
distanciamento social, inclusive na quantidade máxima de 50% (cinquenta por cento) à sua 
capacidade de lotação. 

Art. 6º Ficam autorizadas as práticas esportivas, desde que respeitadas as medidas de 
prevenção ao COVID-19. 

Art. 7º Fica autorizado o atendimento presencial nos Órgãos Públicos apenas em horários 
previamente agendados nos números disponibilizados, sendo ainda, obrigatória a 
disponibilização de telefones para tal agendamento pelos órgãos públicos municipais. 

Art. 8º Retorna o expediente normal da Prefeitura Municipal e os órgãos ligados a ela para o 
horário das 07horas às 11horas e das 13horas às 17horas. 

Parágrafo único. O atendimento na Prefeitura Municipal e seus órgãos será apenas no 
período vespertino, exceto nas secretarias e serviços essenciais, tais como Secretaria de 
Saúde, Assistência Social, Obras, etc. 

Art. 9º As atividades ligadas ao Agronegócio e manutenção de seu funcionamento poderão 
funcionar em horário habitual, desde que mantidas às medidas de segurança e prevenção a 
disseminação do COVID-19. 

Art. 10.Fica vedado no território de Diamantino/MT shows ao vivo e eventos de toda espécie. 

Art. 11. O presente Decreto tem validade de 10 dias, podendo ser prorrogado. 

Art. 12. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 11 de junho de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO Prefeito Municipal 

 



DECRETO Nº 121/2021 

DECRETO Nº 121/2021 DE 17DE JUNHO DE 2021. 

Define horário de comércio; Define o toque de recolher; Define horário de funcionamento 
dos órgãos públicos municipais; e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 

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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO a classificação de risco do município de Diamantino/MT em “Alto” na 
matriz de avaliação de risco, estabelecida pelo Decreto Estadual n° 874/2021; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se atualizar o Decreto de número 117/2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de retorno gradual das atividades privadas, ligadas a saúde 
pública. 

DECRETA: 

Art. 1° O Comércio local, poderá funcionar das 06horas até as 22horas de segunda a sábado 
e das 06horas às 12 horas nos domingos e feriados. Devendo ainda, todo o Comércio manter 
as medidas de contenção da disseminação do Vírus COVID-19. 

§1. Todas as atividades essenciais serão permitidas desde que em capacidade reduzida e 
preferencialmente com agendamento no atendimento. 

§2. Para a continuidade das atividades essenciais é importante a redução de capacidade de 
funcionamento para 30% de sua capacidade total. 

§3. Deve ser disponibilizado Álcool 70º a todos os clientes, sendo ainda vedada a entrada sem 
máscara nos locais de comércio sob pena de multa. 

Art. 2° Mantém o Toque de Recolher, ficando proibida a circulação a partir das 23horas às 
05horas, exceto para acesso as atividades essenciais. 

Parágrafo único. Às restrições não se aplicam ao acesso às atividades essenciais. 

Art. 3º Fica vedada as festas e aglomerações de quaisquer formas, devendo ainda os fiscais 
de obras, tributos, do PROCON-Municipal, da vigilância sanitária e da saúde, bem como ao 
Conselho Tutelar, dispersar as aglomerações encontradas. 

Parágrafo único. Para fins deste decreto considera-se aglomeração, toda e qualquer reunião 
que não seja em serviços essenciais com mais de 05 pessoas em um só local. 

Art. 4º Define os limites em bares e restaurantes para a capacidade máxima de 30% (trinta 
por cento) da capacidade local, devendo todas as regras sanitárias de contenção da 
disseminação do Vírus COVID-19 ser mantidas. 



Art. 5º Fica vedado o consumo de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento comercial, 
ruas, avenidas, calçadas, praças e terrenos públicos. 

Parágrafo único. Todo estabelecimento comercial deve vedar o consumo em sua área e 
entorno, sob pena de responsabilização, inclusive com possibilidade de suspensão do alvará 
de funcionamento. 

Art. 6º As conveniências só poderão funcionar na modalidade “take-way”, sendo vedado a 
disponibilização para consumo no local. 

Art. 7º Atividades religiosas são permitidas, desde que atendidos os critérios de 
distanciamento social, inclusive na quantidade máxima 30% à sua capacidade de lotação. 

Art. 8º Proíbe as atividades de lazer coletivas, tais como, basquete, vôlei, tênis, artes marciais, 
jogos de futebol, inclusive escolinhas esportivas. 

Art. 9º Fica autorizado o atendimento presencial nos Órgãos Públicos apenas em horários 
previamente agendados nos números disponibilizados, sendo ainda, obrigatória a 
disponibilização de telefones para tal agendamento pelos órgãos públicos municipais. 

Art. 10º Altera o horário de expediente na Prefeitura Municipal das 12horas às 18horas, 
inclusive sem rodízio de servidores, sendo contudo, mantido o horário normal nos Setores e 
Secretarias essenciais, tais como Secretaria de Saúde, Assistência Social e obras. 

Art. 11. As atividades ligadas ao Agronegócio e manutenção de seu funcionamento poderão 
funcionar em horário habitual, desde que mantidas às medidas de segurança e prevenção a 
disseminação do COVID-19. 

Art. 12. O presente Decreto tem validade de 10 dias, podendo ser prorrogado. 

Art. 13. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 17 de junho de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETO Prefeito Municipal 

 

 

DECRETO Nº 125/2021 DE 30 DE JUNHO DE 2021. 

DECRETO Nº 125/2021 DE 30 DE JUNHO DE 2021. 

Define o horário de comércio; Define o toque de recolher; Define o horário de funcionamento 
dos órgãos públicos municipais; e da outras providencias, quando em riscos diversos e 
estabelece formas de transição. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. MANOEL 
LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e; 

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

CONSIDERANDO a decisão exarada nos Autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade 
n° 1003497-90.2021.8.11.0000 que, determinou que prevalece em todo o Estado de Mato 
Grosso, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 2021; 

CONSIDERANDO a Necessidade de Padronização dos horários, para diversas situações de 
risco; 



CONSIDERANDO que a iniciativa privada, para ser livre, necessita ter a liberdade de 
funcionamento dentro de parâmetros previamente definidos que não podem ser alterados de 
forma livre; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL N° 10.282, de 20 de março de 2020, que 
“Regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Municipal, para definir serviços 
públicos e atividades essenciais”, no qual apresenta rol de quais são as atividades consideradas 
essenciais, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e referente aos entes privados e às pessoas naturais; 

CONSIDERANDO a necessidade de retorno gradual das atividades privadas. 

DECRETA: 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° Para fins deste Decreto, sempre que alterar-se a classificação de risco para menor 
gravidade, as medidas deverão ser mantidas pelo prazo mínimo de 10 dias, contados a partir 
da alteração anterior. 

Art. 2º Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, 
de 25 de março de 2021 no âmbito do Município de Diamantino/MT, com a aplicação das 
seguintes medidas sanitárias visando o combate ao COVID-19: 

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

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

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

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

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

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

Art. 2º Fica instituída a quarentena coletiva obrigatória no âmbito do Município de 
Diamantino/MT. 

§ 1º Para fins do disposto no caput do presente artigo, considera-se quarentena coletiva 
obrigatória o confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição de 
locomoção destas, ficando permitida a circulação apenas para o exercício e/ou acesso às 
atividades essenciais. 

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

Art. 3º Independente da Classificação de Risco, enquanto 90% (noventa porcento) da 
população geral não esteja vacinada, deverá ser disponibilizado em todo e qualquer 
estabelecimento comercial Álcool 70º sendo ainda vedada a entrada sem máscara nos locais 
de comércio sob pena de multa. 



TÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO BAIXA: 

Art. 4º Chegando à Classificação de risco “baixa” as medidas de distanciamento serão 
relativizadas, podendo o comércio local abrir normalmente, em horário livre, contudo 
mantem-se as medidas de higienização. 

Art. 5º O horário dos Órgãos Públicos voltam ao normal, mantendo atendimento presencial 
no período matutino e vespertino. 

TÍTULO III 

DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO MODERADA 

Art. 6° Chegando a Classificação de Risco “Moderada” adotam-se as medidas deste título. 

Art. 7º Altera o horário do Comércio, podendo funcionar das 05horas até as 23horas. 
Devendo ainda, todo o Comércio manter as medidas de contenção da disseminação do Vírus 
COVID-19. 

§1. Deve ser disponibilizado Álcool 70º a todos os clientes, sendo ainda vedada a entrada sem 
máscara nos locais de comércio sob pena de multa. 

§2. Libera o consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos comerciais. 

Art. 8° Mantem o Toque de Recolher, ficando proibida a circulação das 00horas às 05horas, 
exceto para acesso as atividades essenciais. 

Art. 9º Restringe reuniões, festas e aglomerações para o limite máximo de 25 pessoas, 
devendo as regras sanitárias de contenção da disseminação do Vírus COVID-19 ser mantidas 
quando das aglomerações. 

Art. 10º Altera os limites em bares e restaurantes para a capacidade máxima de 50% 
(cinquenta porcento) da capacidade local, devendo todas as regras sanitárias de contenção da 
disseminação do Vírus COVID-19 ser mantidas. 

Art. 11. Libera as atividades de lazer, tais como jogos de futebol, basquete, vôlei, tênis e artes 
marciais, devendo haver verificação de temperatura corporal antes de tais atividades e 
aqueles com temperatura corporal acima de 37,5º ser impedido de participar, sob pena de 
multa. 

Art. 12. Libera o atendimento presencial nos Órgãos Públicos das 12horas às 18 horas. 

Art. 13. Mantem o horário de expediente nos Órgãos Públicos Municipais das 12horas às 
18horas. 

Parágrafo Único. Mantém o horário normal nos Setores e Secretarias essenciais, tais como 
Secretaria de Saúde, Assistência Social, dentre outros. 

Art. 14. As restrições só poderão ser atualizadas para esta forma 3 dias após o rebaixamento 
de Classificação para o risco Moderado. 

Parágrafo único. Caso a classificação suba de “baixo” para “moderado”, será atualizada para 
estas restrições em prazo máximo de 24horas, devendo o comércio se adequar de forma 
imediata. 

TÍTULO III 

DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ALTA 

Art. 15. Chegando a Classificação de Risco “Alta” adotam-se as medidas deste título. 



Art. 16. O Comércio local, poderá funcionar das 06horas até as 22horas de segunda a domingo 
e feriados. Devendo ainda, todo o Comércio manter as medidas de contenção da 
disseminação do Vírus COVID-19. 

§1. Todas as atividades essenciais serão permitidas desde que em capacidade reduzida e 
preferencialmente com agendamento no atendimento. 

§2. Para a continuidade das atividades essenciais é importante a redução de capacidade de 
funcionamento para 30% de sua capacidade total. 

§3. Deve ser disponibilizado Álcool 70º a todos os clientes, sendo ainda vedada a entrada sem 
máscara nos locais de comércio sob pena de multa. 

Art. 17. Mantem o Toque de Recolher, ficando proibida a circulação a partir das 23horas às 
05horas, exceto para acesso as atividades essenciais. 

Parágrafo único. Às restrições não se aplicam ao acesso às atividades essenciais. 

Art. 18. Fica vedada as festas e aglomerações de quaisquer formas, devendo ainda os fiscais 
de obras, tributos, do PROCON-Municipal, da vigilância de sanitária e da saúde, bem como ao 
Conselho Tutelar, dispersar as aglomerações encontradas. 

Parágrafo único. Para fins deste decreto considera-se aglomeração, toda e qualquer reunião 
que não seja em serviços essenciais com mais de 05 pessoas em um só local. 

Art. 19. Define os limites em bares e restaurantes para a capacidade máxima de 30% (trinta 
por cento) da capacidade local, devendo todas as regras sanitárias de contenção da 
disseminação do Vírus COVID-19 ser mantidas. 

Art. 20. Fica autorizado o funcionamento de cursos assim como escolas de esportes, sendo 
vedado contudo, competições esportivas ou de lazer. 

Parágrafo único. Os cursos e escolas deverão manter, a verificação de temperatura e 
disponibilização/obrigatoriedade de uso de máscaras e álcool 70º, devendo ainda ser 
mantidas as regras de distanciamento. 

Art. 21. Proíbe as atividades de lazer coletivas, tais como, basquete, vôlei, tênis, artes marciais, 
jogos de futebol, exceto escolinhas esportivas, conforme art. 20, caput, deste decreto. 

Art. 22. Atividades religiosas são permitidas, desde que atendidos os critérios de 
distanciamento social, inclusive na quantidade máxima 30% à sua capacidade de lotação. 

Art. 23. Fica autorizado o atendimento presencial nos Órgãos Públicos apenas em horários 
previamente agendados nos números disponibilizados, sendo ainda, obrigatória a 
disponibilização de telefones para tal agendamento pelos órgãos públicos municipais. 

Art. 24. Estabelece o horário de expediente na Prefeitura Municipal das 12horas às 18horas, 
sendo contudo, mantido o horário normal nos Setores e Secretarias essenciais, tais como 
Secretaria de Saúde, Assistência Social e obras. 

TÍTULO IV 

DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO MUITO ALTA 

Art. 25. Chegando a Classificação de Risco “Muito Alta” adotam-se as medidas deste título. 

Art. 26. As atividades econômicas do comércio em geral, varejista, atacadista, prestação de 
serviços e público em geral, inclusive academias, exercerão suas atividades observando o 
horário de funcionamento de segunda à sexta, das 06h:00m às 20h:00m, e aos sábados das 
06:00h às 12h00min, vedado o funcionamento aos domingos e feriados. 

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



I - farmácias e drogarias; 

II - Postos de combustível; 

§ 2º Os supermercados, açougues e congêneres observarão o horário de funcionamento de 
segunda a sábado das 06h:00m às 20h:00m, aos domingos e feriados das 06h:00m às 
12h:00m. 

Art. 27. As atividades industriais e às atividades ligadas essencialmente ao agronegócio em 
geral, funcionarão sem qualquer restrição de dias e horários. 

Art. 28. Todas as atividades econômicas ou não no âmbito do Município de Diamantino/MT, 
cujo funcionamento esteja autorizado, deverão observar as medidas de biossegurança 
necessárias para o desenvolvimento das atividades, notadamente: 

I - controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o DISTANCIAMENTO MÍNIMO 
DE 1,5 M (UM METRO E MEIO), bem como aferição de temperatura corporal dos clientes na 
entrada do estabelecimento, mediante termômetro infravermelho, sendo que nas hipóteses 
de temperatura corporal acima de fora da normalidade (37,5ºc) a entrada deve ser impedida; 

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

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

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

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

VI - o procedimento de higienização previsto no inciso anterior deverá também ser realizado 
em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes; 

VII - limpeza reiterada do sistema de ar condicionado, bem como manutenção de portas 
abertas visando a constante circulação e renovação do ar natural; 

VIII - em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância mínima 
de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas; 

IX - higienização e desinfecção constante dos banheiros ofertados ao público, bem como a 
desativação de pias e mictórios com distância inferior a 1,5m (um metro e meio) utilizando-se 
de adesivos para tanto; 

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

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

Parágrafo Único. A capacidade máxima do local, deve ser na proporção de 50%, exceto aos 
lojistas e varejistas que, além desta capacidade devem respeitar a quantidade máxima de 5 
pessoas em seus estabelecimentos. 

Art. 29. Sem prejuízo das medidas de biossegurança descritas no artigo anterior, os 
restaurantes, lanchonetes e congêneres, deverão observar ainda: 



I - disposição das mesas e cadeiras de forma a observar o distanciamento entre as mesmas a 
fim de evitar a aglomeração de pessoas; 

II - realização de limpeza e desinfecção das mesas e cadeiras, antes e após cada utilização; 

III - vedação a disponibilização de dispensadores de temperos ou condimentos, bem como 
saleiros e farinheiras e porta guardanapos de uso compartilhado ou ainda reabastecimento de 
refis; 

IV - no fornecimento/comercialização de alimentos e bebidas na modalidade autosserviço 
(self-service), deverá ser instalado anteparo salivar nos equipamentos de bufê bem como 
disponibilizadas luvas de plástico descartáveis, para que os clientes possam se servir. 

Art. 30. 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 título. 

Art. 31. As atividades religiosas, serão permitidas de forma presencial, de segunda à domingo 
das 06h:00min às 20h:00min desde que observados os protocolos de convivência e de 
distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, descritos no artigo 28, com 
limitação de 30% (trinta por cento) da capacidade do local. 

Art. 32. Fica determinada a suspensão das seguintes atividades no âmbito do Município de 
Diamantino: 

I - shows, espetáculos, boates e congêneres; 

II – museus e teatros; 

III - locação de quadras poliesportivas, campos de futebol e congêneres; 

IV - os clubes de lazer em geral; 

V - atividades coletivas nos parques públicos municipais e demais logradouros públicos, bem 
como nos equipamentos públicos comunitários em geral, tais como quadras poliesportivas, 
miniestádios, ginásios de esportes e congêneres; 

VI - utilização dos seguintes espaços de uso comum dos condomínios residenciais: salões de 
jogos, piscinas, quiosques, espaço gourmet, salões de festas e congêneres; 

Art. 33. Fica proibido 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. 34. O funcionamento das atividades 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. 

Art. 35. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do 
Município de Diamantino/MT, no período compreendido entre as 21h:00m às 05h:00m, de 
segunda-feira à domingo. 

§ 1º Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo a locomoção para acesso 
à: 

I - estabelecimentos hospitalares; 

II - clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas médicas em regime de emergência; 



III - farmácias e drogarias; 

IV - funerárias e serviços relacionados; 

V - serviço de segurança pública e privada; 

VI - serviços de taxi e aplicativo de transporte individual remunerado de passageiros; 

VII - profissionais da área fim da Saúde desde que em efetivo serviço; 

VIII - servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais e da 
Procuradoria Geral do Município, quando em pleno exercício da função; 

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

X - comercialização de medicamentos mediante sistema delivery, mediante a observância de 
todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde quanto à necessidade de 
higienização do produto; 

XI - hospedagens e congêneres; 

XII - fornecimento de combustíveis; 

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

§ 2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante no caput 
do presente artigo: 

I - para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua prestação, comprovando-se a 
necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante; 

II - quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida de viagens oriundas dos Terminais 
Rodoviários de Diamantino/MT. 

§ 3º Fica autorizada a apreensão e remoção de veículos bem como solicitação de apoio de 
autoridades policiais para fins de condução coercitiva do indivíduo que desrespeitar as 
medidas deste decreto. 

TÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 36. A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo: 

I - do PROCON; 

II - da Vigilância Sanitária Municipal; 

III - da Polícia Militar – PM/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 874/2021; 

IV - da Polícia Judiciária Civil – PJC/MT, de acordo com o Decreto Estadual nº 874/2021; 

V - dos Fiscais de Obras e Tributos, entre outros servidores formalmente designados. 

§ 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 As autoridades estaduais e municipais que não aplicarem as 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 
os agentes públicos 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. 

§ 6º As autoridades municipais, deverão aplicar, em caso de descumprimento, as penalidades 
previstas na Lei Municipal nº 1.400/2021, encaminhando as notificações, autos de infrações 
e demais documentos ao Ministério Público ou a Autoridade Policial para apuração dos crimes 
de infração a medida sanitária preventiva (art. 268 do código penal) e de desobediência (art. 
330 do código penal), e respectiva responsabilização dos infratores. 

§ 7º A população em geral, também poderá ajudar no trabalho da fiscalização, denunciando 
irregularidades via fiscalização COVID (fone: 3336-1357, ouvidoria municipal (fone 0800-
6430066 ou link: https:// www.gp.srv.br/adm_diamantino/ouvidoria/#/manifestacao), 
OUVIDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FONE 127 ou Link: 
https://mpmt.mp.br/ouvidoria/ouvidoria-client/cad_manifest.php), ou POLICIA MILITAR 
(Fone 190), cabendo ao denunciante se identificar ou, caso queira, solicitar sigilo de suas 
informações pessoais. 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 37. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Diamantino/MT, 30 de junho de 2021. 

MANOEL LOUREIRO NETOPrefeito Municipal 

 

 

PORTARIA Nº 004/2021 

“Dispõe sobre a designação dos servidores para compor a função de fiscais de Vigilância Sanitária, 
pelo período de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.” 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, MARINÊZE DE ARAÚJO 
MEIRA no uso de poderes que lhes são conferidos de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 
e 

CONSIDERANDO o aumento notório e significativo do número de casos de COVID-19 no 
Brasil, no Estado de Mato Grosso e em Diamantino, provenientes de uma nova variante do 
vírus no momento atual, assim como o aumento do número de óbitos no município nos 
últimos 30 dias relacionados a esta doença; 

CONSIDERANDO à maior procura por leitos de UTI e diminuição da oferta de leitos COVID 
no Estado, bem como o aumento das doenças crônicas advindas do pós- COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar amplamente a vigilância, o atendimento e 
tratamento dos pacientes diagnosticados e/ou com sequelas do vírus COVID-19 na 



população, e as demais medidas a serem tomadas no Município com vistas ao enfrentamento 
da pandemia de novo coronavírus (Sars-CoV-2), causador da Covid-19, e, ainda, que caberá a 
Secretaria Municipal de Saúde fazer a gestão da unidade de estabilização de pacientes graves 
com COVID-19; 

RESOLVE: 

Art.1° Designar os Servidores efetivos e contratado do Município de Diamantino 

DIOGO FERREIRA RODRIGUES (MATRÍCULA-3163-1) 

EDMILSON MENDES LARA (MATRÍCULA-3066-1) 

IZADORA FERRES DOS SANTOS (MATRÍCULA-3205-1) 

JOEMILSON DA COSTA PORTO (MATRÍCULA-3168-1) 

JOSE MENDES LARA (MATRÍCULA-6069-1) 

LUCAS ADOLFO ROSA (MATRÍCULA-1381-1) 

MARCIA DA SILVA ROCHA (MATRÍCULA-4208-1) 

MARILUZA NUNES CANAVARROS (MATRÍCULA-3808-1) 

NEUCI SANTOS DA SILVA (MATRÍCULA-3705-1) 

NILTON MAMEDES DA SILVA (MATRÍCULA-1387-1) 

JUDITE PLETSCH ALVES (MATRÍCULA-4104-1) 

JOELMA KATIA DA SILVA 

VALDECI DE SOUZA (293-1) 

Para compor a Função de Fiscal de Vigilância Sanitária, devido a atual Emergência na saúde 
pública, pelo período de 60 (sessenta) dias, podendo ser Prorrogado por igual período. 

Art.7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de março de 2021. 

MARINÊZE DE ARAÚJO MEIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VISA 

DIAMANTINO – MT 

 

PORTARIA SMSVS Nº 016/2021 

“Dispõe sobre a designação dos servidores para compor a função de Fiscais de Vigilância Sanitária 
pelo período de 250 (duzentos e cinquenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período”. 

A Secretária de Saúde e Vigilância Sanitária, do Município de Diamantino-MT MARINEZE DE 
ARAÚJO MEIRA no uso de poderes que lhes são conferidos de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal, e 

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar a vigilância, o atendimento e tratamento dos 
pacientes diagnosticados e/ou com sequelas do vírus COVID-19 na população e as demais 
medidas a serem tomadas no Município com vistas ao enfrentamento da pandemia de novo 
coronavírus (SARS-COV-2), causador da Covid-19 e ainda que caberá a Secretaria Municipal 



de Saúde e Vigilância Sanitária fazer a gestão da unidade de estabilização de pacientes graves 
com COVID-19; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar os servidores efetivos do Município de Diamantino: 

Osvaldino Gomes – Mat. 241-1 

Tânia Maria Ferreira da Rocha – Mat. 1000-1 

Para compor a Função de Fiscal de Vigilância Sanitária, devido a atual Emergência na saúde 
pública, pelo período de 250 (duzentos e cinquenta) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor com a data retroativa a partir de 01/05/2021. 

Art. 3º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se 

Diamantino/MT, 12 de Agosto de 2021. 

MARINÊZE DE ARAÚJO MEIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DIAMANTINO – MT 
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