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DECRETO N° 007/2021 

DECRETO N° 007/2021 

"Dispõe sobre a revogação dos incisos II e III do Decreto 04/21, no âmbito do Município de 
Acorizal - MT, e dá outras providencias." 

O Prefeito do Munícipio de Acorizal-MT, Senhor Benancy Lemes da Silva, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. 

Considerando o Decreto nº 004, de 18 de janeiro de 2021, que determinou os feriados e 
pontos facultativos no município de Acorizal-MT e as medidas excepcionais, de caráter 
temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação da corona vírus (COVID-19) no 
âmbito do Município de Acorizal; 

Considerando a taxa de ocupação de leitos de UTI's no âmbito estadual que superam, 80% 
(oitenta por cento), e o atual número total de casos confirmados de infecção pela Covid-19, 
que já chega ao montante de 223.000 (duzentos e vinte e três mil), conforme indicado no 
Painel Epidemiológico CORONA VÍRUS/COVID-19 Mato Grosso; 

Considerando que a atual situação da pandemia causada pelo novo coronovírus no Estado de 
Mato Grosso e os crescentes casos no município, impõe a necessidade de intensificação do 
isolamento social, medida não farmacológica eficiente no enfrentamento da Covid-19; 

Considerando que eventos de grande porte, como os carnavalescos, aumentam a circulação 
e aglomeração de pessoas, ensejando o aumento significativo da transmissibilidade do novo 
coronovírus e o consequente agravamento da pandemia de Covid-19 no âmbito estadual, não 
se mostrando oportuno, no atual momento, a realização de festividades típicas de carnaval; 

Decreta: 

Art. 1º - Ficam proibidos, em todo o Município de Acorizal - Estado de Mato Grosso, quaisquer 
festas ou eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou fechados, 
promovidos por iniciativa pública ou particular. 

Art. 2º - Ficam revogados os incisos II e III do art. 1º do Decreto nº 004, de 18 de janeiro de 
2021, que versam sobre os feriados e pontos facultativos no Município de Acorizal-MT. 

Parágrafo Primeiro - Fica mantido os dias 15 (segunda-feira) e 16 (terça-feira) do mês de 
fevereiro dias úteis, permanecendo os demais dispositivos inalterados. 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?q=Decretos+covid+19&e=468&exd=&std=&end=
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Parágrafo Segundo – As transgressões ao disposto no caput ficam sujeitas à fiscalização na 
forma da regulamentação municipal, publicada em decreto anterior. 

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

Gabinete do Prefeito, Acorizal-MT, 08 de fevereiro de 2021. 

Benancy Lemes da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

COVID-19: DECRETO N° 008, de 15 de fevereiro de 2021. 

DECRETO N° 008, de 15 de fevereiro de 2021. 

"Dispõe sobre a implementação de novas medidas emergenciais para a prevenção e combate ao 
corona vírus (COVID-19) no âmbito do Município de Acorizal - MT, e dá outras providencias." 

O Prefeito do Munícipio de Acorizal-MT, Senhor Benancy Lemes da Silva, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou, em 11 de março de 2020, 
que a disseminação do Novo Corona vírus, causador da doença denominada COVID-19, 
caracteriza pandemia; 

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 a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO a necessidade de constante evolução de medidas de combate ao Corona 
Vírus (Covid-19) por parte dos Órgãos públicos, ressaltando que a cautela e a antecipação de 
medidas não farmacológicas mais severas em dias atuais podem salvar vidas e evitar que se 
tomem medidas mais drásticas no futuro; 

CONSIDERANDO a elevação da taxa de ocupação de leitos e UTI no Estado de Mato Grosso, 
em especial da baixada cuiabana, onde Acorizal-MT se localiza; 

CONSIDERANDO o avanço em ritmo desordenado da pandemia no ESTADO DE MATO 
GROSSO como um todo e o aumento dos casos em nosso município; 

CONSIDERANDO que o momento atual vivido e por conta da "alta transmissão" do vírus, e 
que pairam ainda muitas incertezas, e o necessário escalonamento quanto a imunização da 
população, sendo ainda, as medidas não farmacológicas extremamente necessárias como a de 
isolamento social, distanciamento e medidas de assepsia são consideradas ainda muito 
eficazes; 

CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 
preservação da saúde e bem-estar de toda a população Acorizalense; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica vedada a circulação de pessoas no município de Acorizal-MT no período 
compreendido entre as 23h e as 05h do dia subsequente, salvo em situações excepcionais 
inadiáveis, por tempo indeterminado, ou até a edição de nova medida no mesmo sentido. 

Art. 2° - Ficam suspensas atividades esportivas e de lazer realizadas de forma coletiva em 
locais privados, parques e locais públicos com torcidas, por tempo indeterminado ou até 
edição de nova medida no mesmo sentido. 



Parágrafo Único - Ficam permitidas apenas práticas esportivas de treinamentos até o limite 
máximo de 20 (vinte) atletas, respeitando as medidas preventivas como o uso álcool em gel e 
sendo obrigatório o uso de máscara fora do campo. 

Art. 3° - As atividades comerciais varejistas e atacadistas, prestações de serviços em geral, 
industriais e agropecuárias em geral permanecem permitidas, sendo obrigatórias as seguintes 
medidas: 

I - Realização de controle de acesso ao público, permitindo a entrada de na máxima 01 (uma) 
pessoa a cada 5m2 (cinco metros quadrados) de área disponível para exposição de produtos, 
limitado a 50% (cinquenta por cento) da capacidade de cada estabelecimento; 

II - Demarcação (sinalização) no piso, ou, em cadeiras disponíveis até o limite máximo de 50% 
(cinquenta por cento) da lotação do estabelecimento, mantendo a distância de no mínimo 
50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a distância de 2,0m 
(dois metros) entre uma pessoa e outra; 

III - Disponibilização de álcool em gel 70% esterilização, ou similares 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 - Estabelecimento de plano especial de atendimento para os usuários componentes do 
grupo de risco da COVID-19, a exemplo de idosos, gestantes, cardiopatas, imune deprimidos 
e portadores de demais doenças que sejam consideradas do grupo de risco para a COVID-19; 

VI - O funcionamento dos locais com atendimento ao público será permitido com lotação 
máxima de 50% de sua capacidade normal, observando o distanciamento mínima de 2,0m 
(dois metros) entre uma pessoa e outra; 

VII – Recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários sejam ajustados visando 
seguir horários diferenciados de entrada e saída caso necessário; 

VIII – 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; 

IX - O procedimento de higienização previsto no inciso VIII deste artigo deverá também ser 
realizado em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes; 

X – Recomendação de diminuição do uso do ar condicionado para climatização dos ambientes 
fechados, especialmente em locais com circulação de quantidade significativa de pessoas, 
devendo se manter, no mínimo 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela aberta, visando a circulação 
do ar no local; 

XI – Vedação ao uso de provadores de roupas nos estabelecimentos comerciais; 

XII - Todos os estabelecimentos devem dar total publicidade das regras e recomendações de 
biossegurança com enfoque principal a necessidade de manter distanciamento entre as 
pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar em locais bem visíveis; 

Parágrafo Único - As disposições previstas nos incisos deste artigo, com exceção daquelas 
contida no inciso XI, aplicam-se as instituições bancárias, lotéricas e congêneres instaladas no 
território do Munícipio de Acorizal-MT. 

Art. 4° - Ficam proibidos por tempo indeterminado a realização de eventos de qualquer 
gênero, sejam públicos ou particulares com número superior a 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade dos ambientes fechados, nos termos do inciso II, do Art. 3º, bem como fica 
proibida a aglomeração de pessoas em áreas particulares, comerciais e de uso comum 



(público), fora das regras estabelecidas por este Decreto, ficando estritamente proibida a 
aglomeração de pessoas em áreas e vias públicas; 

Parágrafo Único - Considera-se aglomeração de pessoas, a existência de 2 (duas) ou mais 
pessoas fora do âmbito familiar em locais e formas não previstas por este Decreto. 

Art. 5° - Recomenda-se que a circulação de pessoas idosas, crianças com idade não superior 
a 12 (doze) anos, gestantes e com doenças crônicas se limite as necessidades imediatas de 
alimentação e saúde, evitando-se, ainda, qualquer movimentação de pessoas no âmbito do 
Munícipio de Acorizal-MT que não seja para o exercício de atividades imprescindíveis. 

Art. 6° - Na hipótese de o empregador identificar estado febril do empregado e/ou outro 
sintoma respiratório característico da COVID-19 (como tosse e dificuldade para respirar), 
devera dispensa-lo imediatamente das atividades laborais por 14 (quatorze) dias, para 
realização do respectivo exame e cumprimento da quarentena em domicílio sem prejuízos a 
sua remuneração e/ou emprego. 

Art. 7° - As atividades em Órgãos pertencentes a Administração Pública Municipal deverá 
ocorrer normalmente de forma interna e sempre evitando aglomerações, e nos casos que seja 
necessário atendimento ao público, este deverá ocorrer normalmente com a aplicação de 
medidas sanitárias e não farmacológicas previstas no artigo 3° deste Decreto, sem prejuízos 
as determinações especificas ao funcionamento da Administração Pública Municipal serem 
aplicadas diretamente ao tema. 

Parágrafo Primeiro - Permanecem suspensas as atividades escolares presenciais de ensino da 
rede pública municipal, até a edição de novo decreto; 

Parágrafo Segundo - Ficam os (as) servidores (as) efetivos (as) e contratados (as) lotados (as) 
nas unidades da rede de ensino municipal com funcionamento suspenso por conta deste 
Decreto que não tenham sido designados para tarefas ou funções dentro de suas limitações 
funcionais em setor compatível, e ou, obrigados na reposição das atividades dos dias de 
trabalho e aulas que deixarem de ser ministradas neste período sem ônus a administração. 

Art. 8° - Somente será permitida a circulação de pessoas no território municipal de Acorizal-
MT mediante utilização de máscara facial ainda que artesanal nos temos e disposições já 
contidas no Decreto Estadual 465/2020. 

Art. 9° - As disposições contidas no presente decreto poderão ser revistas a qualquer 
momento, considerando o monitoramento da evolução da COVID-19. 

Parágrafo Único - Periodicamente as medidas previstas nesse Decreto serão objeto de 
reavaliação, de acordo com a evolução da COVID-19, sobretudo para que sejam avaliadas as 
necessidades de relaxamento ou intensificação dos protocolos de segurança. 

Art. 10° - A violação a qualquer das disposições deste Decreto, sujeita o infrator, a penalidade 
administrativa de multa correspondente a 20 (vinte) UPM (Unidade Padrão Municipal,) 
inclusive podendo ser aplicado a qualquer cidadão ou proprietário de estabelecimento que 
infringir e/ou dificultar a implementação das normas previstas neste Decreto, sem prejuízo a 
aplicação das penalidades impostas pelos Artigos 267 e 268 ambos do Código Penal vigente. 

Art. 11° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, Acorizal-MT, 15 de fevereiro de 2021. 

Benancy Lemes da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 



 

COVID-19: DECRETO Nº. 09, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 

DECRETO Nº. 09, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“DECLARA CALAMIDADE PÚBLICA PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À 
PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

BENANCY LEMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais conferida por Lei; e 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

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

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

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

Considerando vigência do Decreto n. 08/2021 de 15 de Fevereiro de 2021, o qual 
determinou providencias e medidas restritivas para o enfrentamento do expressivo aumento 
de casos de infecções por COVID-19; 

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

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

Considerando que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental – ADPF nº. 672 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº. 
6.341, reafirmou a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem 
sobre normas que cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância 
sanitária e epidemiológicas; 

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

Considerando o posicionamento do Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso, Rogério Gallo, de que “a população tem que continuar muito vigilante com relação a 



Covid, nós vemos um relaxamento nas práticas sociais, de uso de máscara e distanciamento, 
pode de fato aumentar o contágio [...] para que não tenhamos a segunda onda [...]”; 

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

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

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica decretado estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública 
Municipal, em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional 
decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) e de seus impactos socioeconômicos e 
financeiros, inclusive para os fins prescritos no Art. 65 da Lei Complementar Federal nº. 101, 
de 4 de maio de 2000. 

Parágrafo único. A situação de calamidade de que trata o caput vigorará, até o dia 31 de julho 
de 2.021, podendo ser prorrogada em caso de necessidade devidamente justificada. 

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

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Acorizal, 19 de fevereiro de 2.021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

COVID-19: DECRETO Nº 010/2021 

DECRETO Nº 010/2021 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A PREVENÇÃO DOS RISCOS DE 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM ADOTADAS PELO 
EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. Benancy Lemes da Silva, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 



CONSIDERANDO a necessidade de garantir a segurança pública e epidemiológica no 
Município por força da aplicação das medidas já estabelecidas; 

CONSIDERANDO o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido assegurar aos 
Governos Estaduais, Distrital e Municipais, no exercício de suas atribuições e no âmbito de 
seus territórios, competência para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a 
pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde de uma pandemia 
de COVID-19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO o monitoramento da evolução da COVID-19 no Município e Estado, a 
ascensão exponencial da curva de contaminados; 

CONSIDERANDO que a situação demanda intensificação dos protocolos de segurança e do 
urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

CONSIDERANDO a avaliação de risco epidemiológico, e ainda das ameaças e 
vulnerabilidades locais; 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Artigo 1° -Fica decretado que o funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito 
às seguintes condições: 

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

II – Aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h00m e 12h00m, com exceção a restaurante que terá o funcionamento até as 
14h00m; 

§ 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(com exceção os localizados em rodovias), 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 Durante a vigência deste decreto os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos 
e científicos, 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 e diante o cumprimento 
de normas de prevenção ao contágio do novo coronavírus, 

§ 3° As igrejas, templos e congêneres terá o funcionamento das 05h00m e 20h00m respeitado 
o limite de 30% (trinta) por cento da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos do caput e diante o cumprimento de normas de prevenção ao 
contágio do novo coronavírus, 

Artigo 2º - O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até 
às 22h00m, inclusive aos domingos. 

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



Artigo 3º - Todos os estabelecimentos em atividade no território do Município de Acorizal 

. 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. 

Artigo 4º - Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) no Município 
de Acorizal-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 20h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade policial 
responsável pela fiscalização. 

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

Artigo 5º - A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da: 

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

II - Órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal; 

III - Polícia Militar – PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil – PJC/MT; e 

V - Corpo de Bombeiros Militar – CBM/MT. 

VI – Outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório; 

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



CAPÍTULO II 

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

Artigo 6º - No período de vigência do Decreto funcionarão, exclusivamente, os serviços 
administrativos internos, ficando suspenso o atendimento ao público no âmbito do Executivo 
Municipal. 

§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica nas Secretarias Municipais que exijam plantão 
permanente (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e 
Abastecimento de Água, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, Secretaria 
Municipal de Assistência e Promoção Social) e atividades essenciais como a Coleta de Lixo. 

§ 2º – Na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento será mantido 
somente o Setor de Tributos para atendimento ao público, devendo o restante do trabalho 
ser mantido na forma caput do artigo. 

Artigo 7º - Fica suspenso o prazo de tramitação dos processos administrativos no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, durante o prazo de vigência do Decreto. 

Artigo 8º - Fica autorizada a manutenção da agenda do Departamento de Licitações e 
Contratos, visto o caráter essencial dos serviços que serão licitados, permitindo-se a 
realização de sessões presenciais, as quais deverão obrigatoriamente observar as medidas de 
biossegurança outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando a prevenção e 
enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 9º – Fica determinado aos servidores públicos municipais encarregados de realizar a 
fiscalização dos presentes medidas, a remessa das informações necessárias aos órgãos 
competentes, para fins de tomada das providências necessárias quanto a formalização de 
procedimentos visando a responsabilização civil, administrativa e penal, daqueles que 
descumprirem as determinações contidas no presente decreto. 

Artigo 10 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá caracterizar crime por parte 
do infrator, sujeitando-se às medias penais e processuais penais, a cargo da Polícia Judiciária 
Civil e Polícia Militar. 

Artigo 11 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá ocasionar o cancelamento 
do Alvará de funcionamento, aplicação de multa, sem prejuízo das sanções penais previstas 
nos artigos 268 a 330 do Código Penal 

Artigo 12 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Artigo 13 - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Artigo 14 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal-MT que não conflitem com as determinações 
constantes no presente instrumento. 

Artigo 15 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 03 de Março de 2021. 

_______________________________________ 

Benancy Lemes da Silva 



Prefeito Municipal 

 

COVID-19: DECRETO Nº 011/2021 

DECRETO Nº 011/2021 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO DECRETO Nº 010/2021, E DÁ OUTRAS 
PROVIÊNCIAS”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. Benancy Lemes da Silva, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO que o Comitê de Enfrentamento à Pandemia reuniu-se e entendeu por 
bem modificar algumas medidas; 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Artigo 1° -O inciso I e II do Artigo 1º passa a ter a seguinte redação: 

I – De segunda a Sexta, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre 
as 05h00m e 21h00m, com funcionamento de 30% de sua capacidade de lotação, incluído os 
vendedores ambulantes. 

II – Aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h00m e 12h00m, com exceção a restaurante que terá o funcionamento até as 
14h00m, com funcionamento de 30% de sua capacidade de lotação. 

Artigo 2º - O inciso § 2° passa a ter a seguinte redação: 

§ 2° - Durante a Vigência deste decreto ficam suspensos os eventos sócias, corporativos, 
empresariais, técnicos e científicos, e a pratica de esportes coletivos. 

Artigo 3º - O § 3º do Artigo 1º passa a ter a seguinte redação: 

§ 3º As igrejas, templos e congêneres terão o funcionamento das 05h00m e 19h00m 
respeitando o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os 
limites de horário definidos nos incisos do caput e diante o cumprimento de normas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus. 

Artigo 4º - O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até 
às 23h00m, inclusive aos domingos. 

Artigo 5º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 04 de Março de 2021. 

Benancy Lemes da Silva 

Prefeita Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº. 014, DE 12 DE MARÇO DE 2021. 

DECRETO Nº. 014, DE 12 DE MARÇO DE 2021. 

“DETERMINA O RETORNO ÀS ATIVIDADES DOS SERVIDORES QUE FORAM 
VACINADOS COM A SEGUNDA DOSE DA VACINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 



BENANCY LEMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais conferida por Lei; e 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando o avanço da Vacinação no Município de Acorizal, inclusive com a segunda dose; 

Considerando que as fabricantes das Vacinas consideram de 15 (quinze) a 30 (quarenta) dias 
após a aplicação da segunda dose para que o organismo produza anticorpos suficientes, e 
assim, gerar a imunidade prevista; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica determinado o retorno às atividades laborais dos servidores públicos municipais, 
os quais já tomaram a 2ª (segunda) dose da vacina, contados 30 (trinta) dias após a aplicação. 

Parágrafo único. Não há necessidade de haver convocação, sendo automática a contagem 
dos dias, devendo o servidor se apresentar ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura, sob 
pena das sanções previstas em lei. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Acorizal, 12 de março de 2.021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº 015/2021 

DECRETO Nº 015/2021 

“ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº. 10/2021 E PRORROGA OS EFEITOS DOS 
DECRETOS Nº. 10 E 11 DE 2021”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. Benancy Lemes da Silva, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO a continuidade no aumento significativo do número da média móvel de 
casos confirmados de Covid-19, de hospitalizações e de óbitos no âmbito estadual e no 
município de Acorizal; 

CONSIDERANDO os dados contidos no Painel Epidemiológico nº 372 Coronavírus/Covid-19 
Mato Grosso, de 15 de março de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, que indicam que a 
taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI’s no Estado de Mato Grosso está em 94,7% 
(noventa e quatro vírgula sete por cento); 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas de contenção para avanço da 
infecção causada pela transmissão do COVID-19 no âmbito da Administração Pública 
Municipal; 

CONSIDERANDO o recente entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
que através do Des. Orlando Perri, assim entendeu: “Nesta questão, o Município tem autonomia 
para recrudecer o Decreto Estadual, nunca para abrandá-lo ou atenuá-lo, de modo a comprometer 
o todo. O que está em risco é o bem estar e a saúde de toda a população do Estado de Mato Grosso, 
que não pode ser comprometida por nenhuma medida local que fragilize as normas de segurança 
implementadas pelo Executivo Estadual”; 

DECRETA: 



CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Artigo 1° - Os estabelecimentos de hospedagem e congêneres ficam sujeitos aos horários 
estabelecidos nos Decretos nº. 10 e 11/2021, inclusive quanto ao artigo 3º do Decreto nº 
10/2021, que determina que todos os estabelecimentos em atividade no Município devem 
observar as medidas de biossegurança e de não aglomeração, sob pena das sansões previstas 
no artigo 10 daquele Decreto. 

Artigo 2º - Fica terminantemente proibido o acesso de menores de 12 (doze) anos a 
supermercados e congêneres, no intuito de salvaguardar a saúde do menor, nos termos que 
determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que acompanhado de seus pais ou 
responsáveis. 

Artigo 3º - Ficam prorrogados até o dia 04 de abril de 2021 os efeitos dos Decretos nº 10 e 
11 de 2021. 

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

Artigo 4º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 18 de Março de 2021. 

Benancy Lemes da Silva 

Prefeita Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº 016/2021 

DECRETO Nº 016/2021 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO DECRETO Nº 015/2021, E DÁ OUTRAS 
PROVIÊNCIAS”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. Benancy Lemes da Silva, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

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

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



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

Considerando a necessidade de adoção de medidas não farmacológicas para evitar a 
disseminação da Covid-19 sem olvidar da manutenção das necessidades essenciais coletivas; 

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

Considerando que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental – ADPF nº. 672 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº. 
6.341, reafirmou a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem 
sobre normas que cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância 
sanitária e epidemiológicas; 

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

Considerando o Decreto Estadual nº. 861, de 15 de março de 2.021, que prorrogou até o dia 
04 de abril de 2.021 os efeitos do Decreto Estadual nº. 836, de 01 de março de 2.021, que 
atualizou as medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 e dá outras 
providências; 

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

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

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

Considerando que o Decreto Estadual nº. 874, de 25 de março de 2021, que classifica o 
Município de Acorizal/MT, com o NÍVEL DE RISCO ALTO. 

DECRETA: 

Artigo 1° -Fica terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, 
sejam eles supermercados, conveniências, restaurante ou congêneres, ainda que dentro dos 
horários permitidos para funcionamento descrito no Decreto n. 10/2021. 

Artigo 2º - Fica expressamente proibida circulação/comércio de ambulantes de atividade não 
essencial. 

Artigo 3º - As medidas constantes neste Decreto possuem a mesma validade do Decreto 
Estadual n°874 de 25 de março de 2021, podendo ser prorrogado ou revisto a qualquer tempo 
diante do monitoramento da pandemia realizado pelo Comitê de Enfrentamento. 



Artigo 4º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, sobretudo o Decreto n. 15/2021, cujo mesmo passará a ter a 
mesma validade deste. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 30 de Março de 2021. 

Benancy Lemes da Silva 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº 020/2021 

DECRETO Nº 020/2021 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A PREVENÇÃO DOS RISCOS DE 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM ADOTADAS PELO 
EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. Benancy Lemes da Silva, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

Considerando os índices de taxas de ocupação dos leitos públicos de UTI’s, que conforme os 
dados contidos no Painel Epidemiológico nº. 397 Coronavírus/Covid-19 Mato Grosso, de 08 
de abril de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, indicam 97,56% de taxa de ocupação; 

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

Considerando a necessidade de adoção de medidas não farmacológicas para evitar a 
disseminação da Covid-19 sem olvidar da manutenção das necessidades essenciais coletivas; 

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

Considerando que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental – ADPF nº. 672 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº. 
6.341, reafirmou a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem 
sobre normas que cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância 
sanitária e epidemiológicas; 

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

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



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

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

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Artigo 1° -Fica decretado que o funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito 
às seguintes condições: 

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

II – Aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h00m e 12h00m, com exceção a restaurante que terá o funcionamento até as 
14h00m, com funcionamento de 30% de sua capacidade de lotação. 

§ 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 (com exceção os localizados em rodovias), 
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. 

§ 2° As igrejas, templos e congêneres terão o funcionamento das 05h00m e 19h00m 
respeitando o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os 
limite de horário definidos nos incisos do caput e diante o cumprimento de normas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus. 

Artigo 2º - 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. 

Artigo 3º - Todos os estabelecimentos em atividade no território do Município de Acorizal 
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. 

Artigo 4º - Fica terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, 
sejam eles supermercados, conveniências, restaurante ou congêneres, ainda que dentro dos 
horários permitidos para funcionamento descrito no Artigo 1º. 

Artigo 5º - Fica expressamente proibida circulação/comércio de ambulantes de atividade não 
essencial. 

Artigo 6º - Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) no Município 
de Acorizal-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 20h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade policial 
responsável pela fiscalização. 

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

Artigo 7º - A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da: 

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

II - Órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal; 

III - Polícia Militar – PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil – PJC/MT; e 

V - Corpo de Bombeiros Militar – CBM/MT. 

VI – Outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório; 

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

CAPÍTULO II 

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

Artigo 8º - No período de vigência do Decreto funcionarão, exclusivamente, os serviços 
administrativos internos, ficando suspenso o atendimento ao público no âmbito do Executivo 
Municipal. 

§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica nas Secretarias Municipais que exijam plantão 
permanente (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e 



Abastecimento de Água, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, Secretaria 
Municipal de Assistência e Promoção Social) e atividades essenciais como a Coleta de Lixo. 

§ 2º – Na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento será mantido 
somente o Setor de Tributos para atendimento ao público, devendo o restante do trabalho 
ser mantido na forma caput do artigo. 

Artigo 9º - Fica suspenso o prazo de tramitação dos processos administrativos no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, durante o prazo de vigência do Decreto. 

Artigo 10 - Fica autorizada a manutenção da agenda do Departamento de Licitações e 
Contratos, visto o caráter essencial dos serviços que serão licitados, permitindo-se a 
realização de sessões presenciais, as quais deverão obrigatoriamente observar as medidas de 
biossegurança outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando a prevenção e 
enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 11 – Fica determinado aos servidores públicos municipais encarregados de realizar a 
fiscalização dos presentes medidas, a remessa das informações necessárias aos órgãos 
competentes, para fins de tomada das providências necessárias quanto a formalização de 
procedimentos visando a responsabilização civil, administrativa e penal, daqueles que 
descumprirem as determinações contidas no presente decreto. 

Artigo 12 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá caracterizar crime por parte 
do infrator, sujeitando-se às medias penais e processuais penais, a cargo da Polícia Judiciária 
Civil e Polícia Militar. 

Artigo 13 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá ocasionar o cancelamento 
do Alvará de funcionamento, aplicação de multa, sem prejuízo das sanções penais previstas 
nos artigos 268 a 330 do Código Penal 

Artigo 14 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Artigo 15 - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Artigo 16 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal-MT que não conflitem com as determinações 
constantes no presente instrumento. 

Artigo 17 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 09 de abril de 2021. 

Benancy Lemes da Silva 

Prefeito Municipal 

 

COVID-19: DECRETO Nº 021/2021 

DECRETO Nº 021/2021 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A PREVENÇÃO DOS RISCOS DE 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM ADOTADAS PELO 
EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 



O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. Benancy Lemes da Silva, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

Considerando os índices de taxas de ocupação dos leitos públicos de UTI’s, que conforme os 
dados contidos no Painel Epidemiológico nº. 397 Coronavírus/Covid-19 Mato Grosso, de 08 
de abril de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, indicam 97,56% de taxa de ocupação; 

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

Considerando a necessidade de adoção de medidas não farmacológicas para evitar a 
disseminação da Covid-19 sem olvidar da manutenção das necessidades essenciais coletivas; 

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

Considerando que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental – ADPF nº. 672 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº. 
6.341, reafirmou a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem 
sobre normas que cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância 
sanitária e epidemiológicas; 

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

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

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

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Artigo 1° -Fica decretado que 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, com exceção a restaurante que terá o funcionamento até as 
14h00m, com funcionamento de 30% de sua capacidade de lotação. 

III - Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) no Município de 
Acorizal-MT a partir das 21h00m até às 05h00m, todos os dias da semana durante o período 
de vigência deste. 

§ 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. 

§ 3º 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 (com exceção os localizados em rodovias), 
as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de 
manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, internet, coleta de lixo, não ficam 
sujeitas às restrições de horário do presente artigo. 

§ 4° As igrejas, templos e congêneres terão o funcionamento das 05h00m e 19h00m 
respeitando o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os 
limites de horário definidos nos incisos do caput e diante o cumprimento de normas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus. 

Artigo 2º - 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. 

Artigo 3º - Todos os estabelecimentos em atividade no território do Município de Acorizal 
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 – Fica terminantemente proibido o acesso de menores de 12 anos a supermercados e 
congêneres, no intuito de salvaguardar a saúde do menor, nos termos que determina o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que acompanhados de seus pais ou responsáveis; 

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

IV - 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; 

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

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



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

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. 

§ único - ficam os mercados e estabelecimentos bancários, obrigados a medir a temperatura 
corporal das pessoas na entrada, impedindo-os de entrar em caso de registro igual ou superior 
a 37,8ºC; 

Artigo 4º - Estão proibidas temporariamente as festas de qualquer natureza, resenhas, os 
eventos sociais, corporativos, religiosos, práticas esportivas coletivas (vôlei, futebol, dentre 
outros), jogos de baralho, bozó, dominó dentre outros, utilização de espaço público (praças, 
parques, quadras esportivas e campos de futebol), que possam causar qualquer tipo de 
aglomeração. 

§ 1º - fica suspenso temporariamente a utilização de piscina de uso coletivo em hotéis, 
pousadas, chácaras de lazer. 

§ 2º - fica proibido temporariamente o uso coletivo do narguilé e tereré. 

Artigo 5º - Fica terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, 
sejam eles supermercados, conveniências, restaurante ou congêneres, ainda que dentro dos 
horários permitidos para funcionamento descrito no Artigo 1º. 

Artigo 6º - Fica expressamente proibida circulação/comércio de ambulantes de atividade não 
essencial. 

Artigo 7º - A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da: 

I – Órgãos de Vigilância Sanitária Estadual e Municipal; 

II - Polícia Militar – PM/MT; 

III - Polícia Judiciária Civil – PJC/MT; e 

IV – Outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório; 

Parágrafo único - A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar 
aglomerações, inclusive em residências, bares e restaurantes. 

CAPÍTULO II 

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

Artigo 8º - No período de vigência do Decreto funcionarão, exclusivamente, os serviços 
administrativos internos, ficando suspenso o atendimento ao público no âmbito do Executivo 
Municipal. 

§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica nas Secretarias Municipais que exijam plantão 
permanente (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e 
Abastecimento de Água, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, Secretaria 
Municipal de Assistência e Promoção Social) e atividades essenciais como a Coleta de Lixo. 



§ 2º – Na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento será mantido 
somente o Setor de Tributos para atendimento ao público, devendo o restante do trabalho 
ser mantido na forma caput do artigo. 

Artigo 9º - Fica suspenso o prazo de tramitação dos processos administrativos no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, durante o prazo de vigência do Decreto. 

Artigo 10 - Fica autorizada a manutenção da agenda do Departamento de Licitações e 
Contratos, visto o caráter essencial dos serviços que serão licitados, permitindo-se a 
realização de sessões presenciais, as quais deverão obrigatoriamente observar as medidas de 
biossegurança outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando a prevenção e 
enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 11 – Fica determinado aos servidores públicos municipais encarregados de realizar a 
fiscalização dos presentes medidas, a remessa das informações necessárias aos órgãos 
competentes, para fins de tomada das providências necessárias quanto a formalização de 
procedimentos visando a responsabilização civil, administrativa e penal, daqueles que 
descumprirem as determinações contidas no presente decreto. 

Artigo 12 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá caracterizar crime por parte 
do infrator, sujeitando-se às medidas penais e processuais penais, a cargo da Polícia Judiciária 
Civil e Polícia Militar. 

Artigo 13 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá ocasionar o cancelamento 
do Alvará de funcionamento, aplicação de multa, sem prejuízo das sanções penais previstas 
nos artigos 268 a 330 do Código Penal. 

Artigo 14 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Artigo 15 - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Artigo 16 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal-MT que não conflitem com as determinações 
constantes no presente instrumento. 

Artigo 17 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 12 de abril de 2021. 

Benancy Lemes da Silva 

Prefeito Municipal 

 

COVID-19: DECRETO Nº. 022/2021. 

DECRETO Nº. 022/2021. 

“DECRETA NO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT, NOVAS MEDIDAS NÃO 
FARMACOLÓGICAS EXCEPCIONAIS, DE CARÁTER TEMPORÁRIO, RESTRITIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PRIVADAS, 
PARA A PREVENÇÃO DOS RISCOS DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS EM TODO O 
TERRITÓRIO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 



O PREFEITO MUNICIPAL DE ACORIZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. BENANCY 
LEMES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELO 
PRESENTE DECRETO. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

Considerando que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município apontam a 
diminuição dos casos de Coronavírus bem como de hospitalização em decorrência da 
contaminação pelo Novo Coronavírus; 

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

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Art. 1º. Fica decretado no Acorizal/MT, novas medidas não farmacológicas excepcionais, de 
caráter temporário, restritivas à circulação de pessoas e ao funcionamento das atividades 
privadas, para a prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus em todo o território 
municipal, nas situações que especifica. 

§ 1º. Para cada nível de classificação de risco definida no Art. 4º do Decreto Estadual nº. 874, 
de 25 de março de 2021, com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação 
no território e reduzir o impacto no sistema de saúde, os Municípios devem adotar as 
seguintes medidas não-farmacológicas: 

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

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

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

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

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



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

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

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

i) Manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

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

l) Quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos pelas 
autoridades sanitárias; 

m) Proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração; 

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

o) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à 
quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para 
evitar a circulação e aglomeração de pessoas. 

Art. 2º. O funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a respectiva 
classificação de risco no âmbito do Estado de Mato Grosso ficará sujeita às seguintes 
condições: 

I - de segunda a sábado, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre as 05h00m as 19h00m; 

II - aos domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 
05h00m as 14h00m 

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

§ 2º. Fica permitido, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, dentro dos horários 
permitidos para funcionamento dos estabelecimentos, restrito aos clientes sentados nas 
mesas, respeitando o limite de capacidade e medidas estabelecidas por este Decreto e por 
normas municipais. 

§3º. Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados no inciso I deste artigo, devem 
aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família. 

§ 4º. Durante a vigência deste Decreto, as celebrações religiosas serão permitidas, respeitado 
o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos deste artigo. 



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

Art. 3º Os eventos podem ocorrer dentro do horário permitido, respeitado o limite 30% da 
capacidade do local, e número máximo de 50 pessoas, diante o cumprimento de normas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus, seguindo os protocolos de biossegurança. 

Art. 4º Além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco deste Decreto, fica 
instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Acorizal/MT 
a partir das 21h00m até as 05h00m. 

§ 1º. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 23h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

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

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

I - Órgãos de vigilância sanitária municipal; 

II - Agentes públicos municipais responsáveis pela fiscalização; 

III - Polícia Militar - PM/MT; 

IV- Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; 

V - Corpo de Bombeiros Militar - CBM/MT; e 

VI - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

§ 1º. Os órgãos mencionados nos incisos I, II, e VI poderão, conforme a necessidade, solicitar 
a cooperação da Polícia Militar ou da Polícia Judiciária Civil para garantir a execução de suas 
atividades fiscalizatórias. 

§2º. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar aglomerações, 
inclusive em bares e restaurantes. 

§ 3º. 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. 

§ 4º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em Lei. 

CAPÍTULO II 

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

Art. 6º - No período de vigência do Decreto funcionarão, exclusivamente, os serviços 
administrativos internos com o comparecimento presencial dos servidores públicos 
municipais, ficando suspenso o atendimento ao público no âmbito do Executivo Municipal. 

§ 1º. O disposto neste artigo não se aplica nas Secretarias Municipais que exijam plantão 
permanente (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e 
Abastecimento de Água, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, Secretaria 
Municipal de Assistência e Promoção Social) e atividades essenciais como a Coleta de Lixo. 



§ 2º – Na Secretaria Municipal de Fazenda será mantido somente o Setor de Tributos e Setor 
de Protocolo para atendimento ao público, devendo o restante do trabalho ser mantido na 
forma caput do artigo. 

Art. 7º - Fica autorizado a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para servidor 
público municipal efetivo que descumprir as normas previstas neste Decreto e a rescisão de 
contrato para servidor temporário. 

Art. 8º - Fica suspenso o prazo de tramitação dos processos administrativos no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, durante o prazo de vigência do Decreto. 

Art. 9º - Fica autorizada a manutenção da agenda do Departamento de Licitações e Contratos, 
visto o caráter essencial dos serviços que serão licitados, permitindo-se a realização de 
sessões presenciais, as quais deverão obrigatoriamente observar as medidas de biossegurança 
outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando a prevenção e enfrentamento 
da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 10 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Artigo 11 - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Artigo 12 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal que não conflitem com as determinações constantes 
no presente instrumento. 

Artigo 13 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 27 de Abril de 2021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº. 023/2021. 

DECRETO Nº. 023/2021. 

“DISPÕEM SOBRE A ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 
ATIVIDADES E SERVIÇOS PERMITIDOS.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACORIZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. BENANCY 
LEMES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELO 
PRESENTE DECRETO. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 



Considerando que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município apontam a 
diminuição dos casos de Coronavírus bem como de hospitalização em decorrência da 
contaminação pelo Novo Coronavírus; 

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

D E C R E T A: 

Art. 1º. O Artigo 2º do Decreto nº. 022/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 

O funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a respectiva classificação de 
risco no âmbito do Estado de Mato Grosso ficará sujeita às seguintes condições: 

I - de segunda a sábado, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre as 05h00m as 22h45m; 

Art. 2º - O Artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação: 

Além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco deste Decreto, fica instituída 
restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Acorizal/MT a partir 
das 23h00m até as 05h00m. 

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 03 de Maio de 2021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

COVID-19: DECRETO Nº. 026 de 13 de Maio de 2021. 

DECRETO Nº. 026 de 13 de Maio de 2021. 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM TODO O TERRITÓRIO 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACORIZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. BENANCY 
LEMES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELO 
PRESENTE DECRETO. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

Considerando que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município apontam a 
diminuição dos casos de Coronavírus bem como de hospitalização em decorrência da 
contaminação pelo Novo Coronavírus; 



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

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Art. 1º. Fica decretado no Acorizal/MT, novas medidas não farmacológicas excepcionais, de 
caráter temporário, restritivas à circulação de pessoas e ao funcionamento das atividades 
privadas, para a prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus em todo o território 
municipal, nas situações que especifica. 

§ 1º. Para cada nível de classificação de risco definida no Art. 4º do Decreto Estadual nº. 874, 
de 25 de março de 2021, com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação 
no território e reduzir o impacto no sistema de saúde, os Municípios devem adotar as 
seguintes medidas não-farmacológicas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

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

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



m) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração; 

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

o) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à 
quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para 
evitar a circulação e aglomeração de pessoas. 

Art. 2º. O funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a respectiva 
classificação de risco no âmbito do Estado de Mato Grosso ficará sujeita às seguintes 
condições: 

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

II - aos domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 
05h00m as 14h00m 

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

§ 2º. Fica permitido, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, dentro dos horários 
permitidos para funcionamento dos estabelecimentos, restrito aos clientes sentados nas 
mesas, respeitando o limite de capacidade e medidas estabelecidas por este Decreto e por 
normas municipais. 

§3º. Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados no inciso I deste artigo, devem 
aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família. 

§ 4º. Durante a vigência deste Decreto, as celebrações religiosas serão permitidas, respeitado 
o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos deste artigo. 

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

Art. 3º Os eventos podem ocorrer dentro do horário permitido, respeitado o limite 30% da 
capacidade do local, e número máximo de 50 pessoas, diante o cumprimento de normas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus, seguindo os protocolos de biossegurança. 

Art. 4º Além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco deste Decreto, fica 
instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Acorizal/MT 
a partir das 23h59m até as 05h00m. 

§ 1º. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 23h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

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

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

I - Órgãos de vigilância sanitária municipal; 



II - Agentes públicos municipais responsáveis pela fiscalização; 

III - Polícia Militar - PM/MT; 

IV- Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; 

V - Corpo de Bombeiros Militar - CBM/MT; e 

VI - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

§ 1º. Os órgãos mencionados nos incisos I, II, e VI poderão, conforme a necessidade, solicitar 
a cooperação da Polícia Militar ou da Polícia Judiciária Civil para garantir a execução de suas 
atividades fiscalizatórias. 

§2º. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar aglomerações, 
inclusive em bares e restaurantes. 

§ 3º. 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. 

§ 4º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em Lei. 

CAPÍTULO II 

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

Art. 6º - No período de vigência do Decreto funcionarão, exclusivamente, os serviços 
administrativos internos com o comparecimento presencial dos servidores públicos 
municipais, ficando suspenso o atendimento ao público no âmbito do Executivo Municipal. 

§ 1º. O disposto neste artigo não se aplica nas Secretarias Municipais que exijam plantão 
permanente (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e 
Abastecimento de Água, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, Secretaria 
Municipal de Assistência e Promoção Social) e atividades essenciais como a Coleta de Lixo. 

§ 2º – Na Secretaria Municipal de Fazenda será mantido somente o Setor de Tributos e Setor 
de Protocolo para atendimento ao público, devendo o restante do trabalho ser mantido na 
forma caput do artigo. 

Art. 7º - Fica autorizado a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para servidor 
público municipal efetivo que descumprir as normas previstas neste Decreto e a rescisão de 
contrato para servidor temporário. 

Art. 8º - Fica suspenso o prazo de tramitação dos processos administrativos no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, durante o prazo de vigência do Decreto. 

Art. 9º - Fica autorizada a manutenção da agenda do Departamento de Licitações e Contratos, 
visto o caráter essencial dos serviços que serão licitados, permitindo-se a realização de 
sessões presenciais, as quais deverão obrigatoriamente observar as medidas de biossegurança 
outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando a prevenção e enfrentamento 
da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 10 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 



Artigo 11 - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Artigo 12 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal que não conflitem com as determinações constantes 
no presente instrumento. 

Artigo 13 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 13 de Maio de 2021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

COVID-19: DECRETO Nº. 028 de 27 de Maio de 2021. 

“ATUALIZA AS MEDIDAS EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM TODO O TERRITÓRIO 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACORIZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. BENANCY 
LEMES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELO 
PRESENTE DECRETO. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

Considerando que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município apontam a 
diminuição dos casos de Coronavírus bem como de hospitalização em decorrência da 
contaminação pelo Novo Coronavírus; 

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

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL À 
POPULAÇÃO EM GERAL 

Art. 1º. Fica decretado no Acorizal/MT, medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter 
temporário, restritivas à circulação de pessoas e ao funcionamento das atividades privadas, 
para a prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus em todo o território municipal, nas 
situações que especifica. 

§ 1º. Para cada nível de classificação de risco definida no Art. 4º do Decreto Estadual nº. 874, 
de 25 de março de 2021, com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação 



no território e reduzir o impacto no sistema de saúde, os Municípios devem adotar as 
seguintes medidas não-farmacológicas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

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

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

m) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração; 

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

o) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à 
quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para 
evitar a circulação e aglomeração de pessoas. 

Art. 2º. O funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a respectiva 
classificação de risco no âmbito do Estado de Mato Grosso ficará sujeita às seguintes 
condições: 

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

§ 1º. As farmácias, os serviços de saúde, de imprensa, de transporte coletivo, de transporte 
individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos 



de combustíveis, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e 
grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de 
energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de 
alimentos, não ficam sujeitas às restrições de horário previstos no presente artigo. 

§ 2º. Fica permitido, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, dentro dos horários 
permitidos para funcionamento dos estabelecimentos, restrito aos clientes sentados nas 
mesas, respeitando o limite de capacidade e medidas estabelecidas por este Decreto e por 
normas municipais. 

§3º. Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados no inciso I deste artigo, devem 
aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família. 

§ 4º. Durante a vigência deste Decreto, as celebrações religiosas serão permitidas, respeitado 
o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos deste artigo. 

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

Art. 3º Os eventos podem ocorrer dentro do horário permitido, respeitado o limite 30% da 
capacidade do local, e número máximo de 50 pessoas, diante o cumprimento de normas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus, seguindo os protocolos de biossegurança. 

Art. 4º Além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco deste Decreto, fica 
instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Acorizal/MT 
a partir das 23h59m até as 05h00m. 

§ 1º. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 23h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

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

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

I - Órgãos de vigilância sanitária municipal; 

II - Agentes públicos municipais responsáveis pela fiscalização; 

III - Polícia Militar - PM/MT; 

IV- Polícia Judiciária Civil - PJC/MT; 

V - Corpo de Bombeiros Militar - CBM/MT; e 

VI - outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

§ 1º. Os órgãos mencionados nos incisos I, II, e VI poderão, conforme a necessidade, solicitar 
a cooperação da Polícia Militar ou da Polícia Judiciária Civil para garantir a execução de suas 
atividades fiscalizatórias. 

§2º. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar aglomerações, 
inclusive em bares e restaurantes. 

§ 3º. 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. 



§ 4º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição 

temporária e outras sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades 
policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em Lei. 

CAPÍTULO II 

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

Art. 6º - No período de vigência do Decreto funcionarão, exclusivamente, os serviços 
administrativos internos com o comparecimento presencial dos servidores públicos 
municipais, ficando suspenso o atendimento ao público no âmbito do Executivo Municipal. 

§ 1º. O disposto neste artigo não se aplica nas Secretarias Municipais que exijam plantão 
permanente (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e 
Abastecimento de Água, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, Secretaria 
Municipal de Assistência e Promoção Social) e atividades essenciais como a Coleta de Lixo. 

§ 2º – Na Secretaria Municipal de Fazenda será mantido somente o Setor de Tributos e Setor 
de Protocolo para atendimento ao público, devendo o restante do trabalho ser mantido na 
forma caput do artigo. 

Art. 7º - Fica autorizado a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para servidor 
público municipal efetivo que descumprir as normas previstas neste Decreto e a rescisão de 
contrato para servidor temporário. 

Art. 8º - Fica suspenso o prazo de tramitação dos processos administrativos no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, durante o prazo de vigência do Decreto. 

Art. 9º - Fica autorizada a manutenção da agenda do Departamento de Licitações e Contratos, 
visto o caráter essencial dos serviços que serão licitados, permitindo-se a realização de 
sessões presenciais, as quais deverão obrigatoriamente observar as 

medidas de biossegurança outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando a 
prevenção e enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 10 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Artigo 11 - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Artigo 12 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal que não conflitem com as determinações constantes 
no presente instrumento. 

Artigo 13 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 27 de Maio de 2021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

COVID-19: DECRETO Nº. 032 de 11 de Junho de 2021. 



DECRETO Nº. 032 de 11 de Junho de 2021. 

“ATUALIZA AS MEDIDAS EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM TODO O TERRITÓRIO 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACORIZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. BENANCY 
LEMES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELO 
PRESENTE DECRETO. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

Considerando que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município apontam o 
aumento dos casos de Coronavírus bem como de hospitalização em decorrência da 
contaminação pelo Novo Coronavírus; 

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

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Art. 1º. Em observância as disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março 
de 2021, fica estabelecida a aplicação das seguintes medidas sanitárias no âmbito do 
Município de Acorizal, visando o combate ao COVID-19: 

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

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

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

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

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

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



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

h) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

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

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

l) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à 
quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para 
evitar a circulação e aglomeração de pessoas. 

Art. 2º. O funcionamento das atividades econômicas e serviços em geral exercerão suas 
atividades observando o horário de funcionamento de segunda feira à domingo, inclusive 
feriados, das 05h00m às 00h00m. 

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

§ 2º. Fica permitido, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, dentro dos horários 
permitidos para funcionamento dos estabelecimentos, restrito aos clientes sentados nas 
mesas, respeitando o limite de capacidade de 70% (setenta por cento) e medidas estabelecidas 
por este Decreto e por normas municipais. 

§3º. Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados no caput do presente artigo, 
devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família. 

§ 4º. Durante a vigência deste Decreto, as celebrações religiosas serão permitidas, respeitado 
o limite de 70% (setenta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos deste artigo. 

§ 5º. O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até as 
00h00m, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e congêneres, que 
poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de dias e horários. 

Art. 3º Os eventos podem ocorrer dentro do horário permitido, respeitado o limite 70% da 
capacidade do local, diante o cumprimento de normas de prevenção ao contágio do novo 
coronavírus, seguindo os protocolos de biossegurança. 

Art. 4º Além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco deste Decreto, fica 
instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Acorizal/MT 
a partir das 01h00m até as 05h00m. 

§ 1º. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 00h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 



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

Art. 5º. A fiscalização das medidas previstas no presente Decreto competirá aos servidores 
públicos dos órgãos públicos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

§1º. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar aglomerações, 
inclusive em bares e restaurantes, bem como, qualquer descumprimento as regras deste 
Decreto. 

§ 2º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de 
Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente, além da aplicação 
de multas e sanções cíveis cabíveis. 

§ 3º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em Lei. 

CAPÍTULO II 

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

Art. 6º. Fica retomado o atendimento presencial em todos os órgãos públicos municipais, 
observadas as seguintes medidas: 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio); 

II – disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, para 
utilização pelos munícipes; 

III – uso obrigatório de máscaras pelos servidores públicos, bem como pelos cidadãos em 
atendimento nos órgãos públicos municipais; 

IV – manutenção de portas e/ou janelas abertas visando a constante circulação e renovação 
do ar natural; 

V – em caso de formação de filas nos órgãos públicos, garantir a distância mínima de 1,5 (um 
metro e meio) entre as pessoas; 

§ 1º Os servidores públicos municipais voltarão a exercer as suas atividades de forma 
presencial, de acordo com a sistemática de trabalho a ser estabelecida pelo secretário da 
pasta. 

§ 2º O previsto no parágrafo anterior não se aplica aos servidores públicos municipais 
integrantes de grupo de risco, (servidoras grávidas e lactantes, servidores acima de 60 anos 
de idade, imunodeprimidos e/ou portadores de doenças crônicas mediante laudo médico) que 
exercerão suas atribuições via teletrabalho (home office) até a vigência deste Decreto, de 
acordo com a sistemática de trabalho a ser estabelecida pelo secretário da pasta. 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos servidores públicos municipais que já 
tenham sido imunizados contra a COVID-19, desde que respeitado os 15 dias contados do 
recebimento da segunda dose, hipótese em que deverão realizar as suas atribuições 
funcionais de forma presencial de acordo com as determinações estabelecidas neste Decreto. 

§ 4º A retomada do atendimento presencial nos órgãos públicos municipais previsto no 
presente artigo se dará sem prejuízo da manutenção de disponibilização dos meios eletrônicos 
e/ou telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados. 



Art. 7º - Fica autorizado a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para servidor 
público municipal efetivo que descumprir as normas previstas neste Decreto e a rescisão de 
contrato para servidor temporário. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Art. 9º - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Art. 10 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal que não conflitem com as determinações constantes 
no presente instrumento. 

Art. 11 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 11 de Junho de 2021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

COVID-19: DECRETO Nº. 038 de 15 de Julho de 2021. 

DECRETO Nº. 038 de 15 de Julho de 2021. 

“ATUALIZA AS MEDIDAS EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM TODO O TERRITÓRIO 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACORIZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. BENANCY 
LEMES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELO 
PRESENTE DECRETO. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

Considerando que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município apontam o 
aumento dos casos de Coronavírus bem como de hospitalização em decorrência da 
contaminação pelo Novo Coronavírus; 

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

D E C R E T A: 



CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Art. 1º. Em observância as disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março 
de 2021, fica estabelecida a aplicação das seguintes medidas sanitárias no âmbito do 
Município de Acorizal, visando o combate ao COVID-19: 

a) Quarentena domiciliar de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definição 
do Ministério da Saúde; b) Isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de 
COVID-19, em caráter obrigatório, por prescrição médica, pelos prazos definidos em 
protocolos; c) Quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso 
suspeito para de COVID-19, e de daqueles que com ele tiveram contato, em caráter 
obrigatório, por prescrição médica; d) Disponibilizar, em estabelecimentos públicos e 
privados, locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou 
disponibilização de álcool na concentração de 70%; e) Ampliar, em estabelecimentos 
públicos e privados, a frequência diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente 
tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, 
teclados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por toque manual, 
elevadores e outros; f) Controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e 
privados de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas; g) Vedar o 
acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários que 
não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal; 
h) Manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

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

k) Quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos pelas 
autoridades sanitárias; 

l) Adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à 
quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para 
evitar a circulação e aglomeração de pessoas. 

Art. 2º. O funcionamento das atividades econômicas e serviços em geral exercerão suas 
atividades observando o horário de funcionamento de segunda feira à domingo, inclusive 
feriados, das 05h00m às 00h00m. 

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

§ 2º. Fica permitido, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, dentro dos horários 
permitidos para funcionamento dos estabelecimentos, restrito aos clientes sentados nas 
mesas, respeitando o limite de capacidade de 70% (setenta por cento) e medidas estabelecidas 
por este Decreto e por normas municipais. 

§3º. Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados no caput do presente artigo, 
devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família. 



§ 4º. Durante a vigência deste Decreto, as celebrações religiosas serão permitidas, respeitado 
o limite de 70% (setenta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos deste artigo. 

§ 5º. O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até as 
00h00m, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e congêneres, que 
poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de dias e horários. 

Art. 3º Os eventos podem ocorrer dentro do horário permitido, respeitado o limite 70% da 
capacidade do local, diante o cumprimento de normas de prevenção ao contágio do novo 
coronavírus, seguindo os protocolos de biossegurança. 

Art. 4º Além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco deste Decreto, fica 
instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Acorizal/MT 
a partir das 01h00m até as 05h00m. 

§ 1º. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 00h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

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

Art. 5º. A fiscalização das medidas previstas no presente Decreto competirá aos servidores 
públicos dos órgãos públicos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

§1º. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar aglomerações, 
inclusive em bares e restaurantes, bem como, qualquer descumprimento as regras deste 
Decreto. 

§ 2º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de 
Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente, além da aplicação 
de multas e sanções cíveis cabíveis. 

§ 3º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em Lei. 

CAPÍTULO II 

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

Art. 6º. Fica retomado o atendimento presencial em todos os órgãos públicos municipais, 
observadas as seguintes medidas: 

I – Controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio); 

II – Disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, para 
utilização pelos munícipes; 

III – uso obrigatório de máscaras pelos servidores públicos, bem como pelos cidadãos em 
atendimento nos órgãos públicos municipais; 

IV – Manutenção de portas e/ou janelas abertas visando a constante circulação e renovação 
do ar natural; 

V – Em caso de formação de filas nos órgãos públicos, garantir a distância mínima de 1,5 (um 
metro e meio) entre as pessoas; 



§ 1º Os servidores públicos municipais voltarão a exercer as suas atividades de forma 
presencial, de acordo com a sistemática de trabalho a ser estabelecida pelo secretário da 
pasta. 

§ 2º O previsto no parágrafo anterior não se aplica aos servidores públicos municipais 
integrantes de grupo de risco, (servidoras grávidas e lactantes, servidores acima de 60 anos 
de idade, imunodeprimidos e/ou portadores de doenças crônicas mediante laudo médico) que 
exercerão suas atribuições via teletrabalho (home office) até a vigência deste Decreto, de 
acordo com a sistemática de trabalho a ser estabelecida pelo secretário da pasta. 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos servidores públicos municipais que já 
tenham sido imunizados contra a COVID-19, desde que respeitado os 15 dias contados do 
recebimento da segunda dose, hipótese em que deverão realizar as suas atribuições 
funcionais de forma presencial de acordo com as determinações estabelecidas neste Decreto. 

§ 4º A retomada do atendimento presencial nos órgãos públicos municipais previsto no 
presente artigo se dará sem prejuízo da manutenção de disponibilização dos meios eletrônicos 
e/ou telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados. 

Art. 7º - Fica autorizado a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para servidor 
público municipal efetivo que descumprir as normas previstas neste Decreto e a rescisão de 
contrato para servidor temporário. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Art. 9º - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Art. 10 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal que não conflitem com as determinações constantes 
no presente instrumento. 

Art. 11 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal, em Acorizal/MT, 15 de Julho de 2021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº. 042 de 05 Agosto de 2021. 

DECRETO Nº. 042 de 05 Agosto de 2021. 

“ATUALIZA AS MEDIDAS EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM TODO O TERRITÓRIO 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACORIZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. BENANCY 
LEMES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELO 
PRESENTE DECRETO. 

Considerando que a Saúde, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso Universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação; 



Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2.020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de 
avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua contaminação, no 
dia 11 de março de 2.020, como uma pandemia, cobrando ações dos governos compatíveis 
com a gravidade da situação a ser enfrentada; 

Considerando que conforme os últimos Boletins Epidemiológicos deste Município apontam o 
aumento dos casos de Coronavírus bem como de hospitalização em decorrência da 
contaminação pelo Novo Coronavírus; 

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

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Art. 1º. Em observância as disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março 
de 2021, fica estabelecida a aplicação das seguintes medidas sanitárias no âmbito do 
Município de Acorizal, visando o combate ao COVID-19: 

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

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

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

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

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

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

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

h) manter os ambientes arejados por ventilação natural; 

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

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



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

l) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à 
quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para 
evitar a circulação e aglomeração de pessoas. 

Art. 2º. O funcionamento das atividades econômicas e serviços em geral exercerão suas 
atividades observando o horário de funcionamento de segunda feira à domingo, inclusive 
feriados, das 05h00m às 00h00m. 

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

§ 2º. Fica permitido, o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, dentro dos horários 
permitidos para funcionamento dos estabelecimentos, restrito aos clientes sentados nas 
mesas, respeitando o limite de capacidade de 70% (setenta por cento) e medidas estabelecidas 
por este Decreto e por normas municipais. 

§3º. Os supermercados, nos horários de funcionamento fixados no caput do presente artigo, 
devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) membro por família. 

§ 4º. Durante a vigência deste Decreto, as celebrações religiosas serão permitidas, respeitado 
o limite de 70% (setenta por cento) da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos deste artigo. 

§ 5º. O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até as 
00h00m, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e congêneres, que 
poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de dias e horários. 

Art. 3º Os eventos podem ocorrer dentro do horário permitido, respeitado o limite 70% da 
capacidade do local, diante o cumprimento de normas de prevenção ao contágio do novo 
coronavírus, seguindo os protocolos de biossegurança. 

Art. 4º Além das medidas aplicáveis à respectiva classificação de risco deste Decreto, fica 
instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Acorizal/MT 
a partir das 01h00m até as 05h00m. 

§ 1º. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo os funcionários, 
prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo funcionamento é permitido após 
as 00h00m, bem como outras situações específicas a serem analisadas pela autoridade 
responsável pela fiscalização. 

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

Art. 5º. A fiscalização das medidas previstas no presente Decreto competirá aos servidores 
públicos dos órgãos públicos municipais investidos de poder fiscalizatório. 

§1º. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fica autorizada a dispersar aglomerações, 
inclusive em bares e restaurantes, bem como, qualquer descumprimento as regras deste 
Decreto. 

§ 2º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas ensejará a lavratura de 
Termo Circunstanciado de Ocorrência pela autoridade policial competente, além da aplicação 
de multas e sanções cíveis cabíveis. 



§ 3º. O descumprimento das medidas restritivas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras 
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e 
fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em Lei. 

CAPÍTULO II 

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

Art. 6º. Fica retomado o atendimento presencial em todos os órgãos públicos municipais, 
observadas as seguintes medidas: 

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 m (um metro e meio); 

II – disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, para 
utilização pelos munícipes; 

III – uso obrigatório de máscaras pelos servidores públicos, bem como pelos cidadãos em 
atendimento nos órgãos públicos municipais; 

IV – manutenção de portas e/ou janelas abertas visando a constante circulação e renovação 
do ar natural; 

V – em caso de formação de filas nos órgãos públicos, garantir a distância mínima de 1,5 (um 
metro e meio) entre as pessoas; 

§ 1º Os servidores públicos municipais voltarão a exercer as suas atividades de forma 
presencial, de acordo com a sistemática de trabalho a ser estabelecida pelo secretário da 
pasta. 

§ 2º O previsto no parágrafo anterior não se aplica aos servidores públicos municipais 
integrantes de grupo de risco, (servidoras grávidas e lactantes, servidores acima de 60 anos 
de idade, imunodeprimidos e/ou portadores de doenças crônicas mediante laudo médico) que 
exercerão suas atribuições via teletrabalho (home office) até a vigência deste Decreto, de 
acordo com a sistemática de trabalho a ser estabelecida pelo secretário da pasta. 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos servidores públicos municipais que já 
tenham sido imunizados contra a COVID-19, desde que respeitado os 15 dias contados do 
recebimento da segunda dose, hipótese em que deverão realizar as suas atribuições 
funcionais de forma presencial de acordo com as determinações estabelecidas neste Decreto. 

§ 4º A retomada do atendimento presencial nos órgãos públicos municipais previsto no 
presente artigo se dará sem prejuízo da manutenção de disponibilização dos meios eletrônicos 
e/ou telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados. 

Art. 7º - Fica autorizado a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para servidor 
público municipal efetivo que descumprir as normas previstas neste Decreto e a rescisão de 
contrato para servidor temporário. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Art. 9º - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 



Art. 10 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal que não conflitem com as determinações constantes 
no presente instrumento. 

Art. 11 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Acorizal/MT, 05 de Agosto de 2021. 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

COVID-19: DECRETO Nº 44/2021 

DECRETO Nº 44/2021 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A PREVENÇÃO DOS RISCOS DE 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM ADOTADAS PELO 
EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal, Estado de Mato Grosso, Sr. Benancy Lemes da Silva, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a segurança pública e epidemiológica no 
Município por força da aplicação das medidas já estabelecidas; 

CONSIDERANDO o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido assegurar aos 
Governos Estaduais, Distrital e Municipais, no exercício de suas atribuições e no âmbito de 
seus territórios, competência para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a 
pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde de uma pandemia 
de COVID-19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO o monitoramento da evolução da COVID-19 no Município e Estado, a 
ascensão exponencial da curva de contaminados; 

CONSIDERANDO que a situação demanda intensificação dos protocolos de segurança e do 
urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

CONSIDERANDO a avaliação de risco epidemiológico, e ainda das ameaças e 
vulnerabilidades locais; 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL 
À POPULAÇÃO EM GERAL 

Artigo 1° -Fica decretado que o funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito 
às seguintes condições: 

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

II – Aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido 
entre às 05h00m e 12h00m, com exceção a restaurante que terá o funcionamento até as 
14h00m; 

§ 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(com exceção os localizados em rodovias), 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 Durante a vigência deste decreto fica proibido eventos sociais, corporativos, 
empresariais, técnicos e científicos, e a prática de esportes coletivos. 

§ 3° As igrejas, templos e congêneres terá o funcionamento das 05h00m e 20h00m respeitado 
o limite de 30% (trinta) por cento da capacidade máxima do local, observados os limites de 
horário definidos nos incisos do caput e diante o cumprimento de normas de prevenção ao 
contágio do novo coronavírus, 

Artigo 2º - O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até 
às 22h00m, inclusive aos domingos. 

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

Artigo 3º - Todos os estabelecimentos em atividade no território do Município de Acorizal 

. 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. 

Artigo 4º - Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) no Município 
de Acorizal-MT a partir das 20h00m até às 05h00m. 

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



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

Artigo 5º - A fiscalização das regras deste Decreto ficará a cargo da: 

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

II - Órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal; 

III - Polícia Militar – PM/MT; 

IV - Polícia Judiciária Civil – PJC/MT; e 

V - Corpo de Bombeiros Militar – CBM/MT. 

VI – Outros órgãos municipais investidos de poder fiscalizatório; 

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

CAPÍTULO II 

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

Artigo 6º - No período de vigência do Decreto funcionarão, exclusivamente, os serviços 
administrativos internos, ficando suspenso o atendimento ao público no âmbito do Executivo 
Municipal. 

§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica nas Secretarias Municipais que exijam plantão 
permanente (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e 
Abastecimento de Água, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, Secretaria 
Municipal de Assistência e Promoção Social) e atividades essenciais como a Coleta de Lixo. 

§ 2º – Na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento será mantido 
somente o Setor de Tributos para atendimento ao público, devendo o restante do trabalho 
ser mantido na forma caput do artigo. 

Artigo 7º - Fica suspenso o prazo de tramitação dos processos administrativos no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, durante o prazo de vigência do Decreto. 

Artigo 8º - Fica autorizada a manutenção da agenda do Departamento de Licitações e 
Contratos, visto o caráter essencial dos serviços que serão licitados, permitindo-se a 
realização de sessões presenciais, as quais deverão obrigatoriamente observar as medidas de 
biossegurança outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando a prevenção e 
enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 9º – Fica determinado aos servidores públicos municipais encarregados de realizar a 
fiscalização dos presentes medidas, a remessa das informações necessárias aos órgãos 
competentes, para fins de tomada das providências necessárias quanto a formalização de 
procedimentos visando a responsabilização civil, administrativa e penal, daqueles que 
descumprirem as determinações contidas no presente decreto. 

Artigo 10 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá caracterizar crime por parte 
do infrator, sujeitando-se às medias penais e processuais penais, a cargo da Polícia Judiciária 
Civil e Polícia Militar. 



Artigo 11 - O descumprimento no disposto neste Decreto poderá ocasionar o cancelamento 
do Alvará de funcionamento, aplicação de multa, sem prejuízo das sanções penais previstas 
nos artigos 268 a 330 do Código Penal 

Artigo 12 - As medidas instituídas no presente Decreto terão vigência pelo prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogáveis em caso de necessidade. 

Artigo 13 - Os termos deste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento de acordo 
com a situação epidemiológica do Município. 

Artigo 14 – Ficam convalidadas todas as medidas de biossegurança em vigor, outrora 
determinadas pelo Município de Acorizal-MT que não conflitem com as determinações 
constantes no presente instrumento. 

Artigo 15 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Acorizal/MT, 11 de Agosto de 2021. 

Benancy Lemes da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

COVID-19: PORTARIA Nº. 041/2021 

PORTARIA Nº. 041/2021 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS FISCAIS EPIDEMIOLÓGICO DURANTE O PERIODO 
DA PANDEMIA COVID-19, DO MUNICIPIO DE ACORIZAL - MT”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal – MT, SR. BENANCY LEMES DA SILVA, usando de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear os seguintes Fiscais Epidemiológico: 

MARIA MERCEDES DA SILVA - CPF: 545.025.431-87 

SANDRO MADALENO CORREA TAQUES – CPF: 668.026.791-91 

WEDSON LUIZ RIBEIRO DE LIMA – CPF: 906.655.891-15 

VERA LUCIA DE MORAES SOUZA – CPF: 001.008.831-84 

JOACIR GIMENE DE LIMA – CPF: 496.829.111-68 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando as 
disposições em contrário. 

Registre-se 

Publica-se 

Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de março de 2021. 

______________________________________ 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 



 

COVID-19: PORTARIA Nº. 050/2021 

PORTARIA Nº. 050/2021 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS FISCAIS EPIDEMIOLÓGICO DURANTE O PERIODO 
DA PANDEMIA COVID-19, DO MUNICIPIO DE ACORIZAL - MT”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal – MT, SR. BENANCY LEMES DA SILVA, usando de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear os seguintes Fiscais Epidemiológico: 

MARIA MERCEDES DA SILVA - CPF: 545.025.431-87 

SANDRO MADALENO CORREA TAQUES – CPF: 668.026.791-91 

WEDSON LUIZ RIBEIRO DE LIMA – CPF: 906.655.891-15 

VERA LUCIA DE MORAES SOUZA – CPF: 001.008.831-84 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando as 
disposições em contrário. 

Registre-se 

Publica-se 

Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de abril de 2021. 

______________________________________ 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

COVID-19: PORTARIA Nº. 070/2021 

PORTARIA Nº. 070/2021 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS FISCAIS EPIDEMIOLÓGICO DURANTE O PERIODO 
DA PANDEMIA COVID-19, DO MUNICIPIO DE ACORIZAL - MT”. 

O Prefeito Municipal de Acorizal – MT, SR. BENANCY LEMES DA SILVA, usando de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear os seguintes Fiscais Epidemiológico: 

MARIA MERCEDES DA SILVA - CPF: 545.025.431-87 

WEDSON LUIZ RIBEIRO DE LIMA – CPF: 906.655.891-15 

VERA LUCIA DE MORAES SOUZA – CPF: 001.008.831-84 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando as 
disposições em contrário. 



Registre-se 

Publica-se 

Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de agosto de 2021. 

______________________________________ 

BENANCY LEMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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