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DECRETO Nº.976/2020. 
 

 
“Dispõe a consolidação e aplicação de 
medidas não farmacológicas de caráter 
temporário da prevenção do COVID-19 no 
âmbito do Município de Gaúcha do Norte-
MT, e dá outras providências.” 

 

 

  Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 432 de 31 de Março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o artigo 4º., 10 e 11 da Portaria nº. 356 de 11 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO  a necessidade de garantir a segurança jurídica das atividades essenciais 
à saúde, à segurança e à sobrevivência da população sem qualquer prejuízo a manutenção das 
medidas sanitárias preventivas à disseminação ao COVID-19; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Este Decreto consolida, estabelece e fixa critérios para adoção de 
medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às 
atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do COVID-19 no território 
de Gaúcha do Norte-MT 

 

Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, entende-se como:  
I - Quarentena: limitação de circulação de indivíduos e de atividades 

empresariais, excepcionando a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados 
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de saúde e/ou exercício de atividades essenciais, podendo se estender pelo tempo necessário 
para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde; 

II - Atividades Essenciais: aquelas definidas como indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se 
não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, em 
especial as indicadas no § 1° do art. 3° do Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 
2020, e no art. 8° do Decreto Estadual nº. 432 de 31 de março de 2020;  

III - Município com Transmissão Local do Coronavírus: ocorrência de caso 
autóctone, ou seja, contraído na cidade onde a pessoa vive, com vínculo epidemiológico a 
um caso confirmado identificado. 

 IV - Município com Transmissão Comunitária do Coronavírus:  
a) ocorrência de casos autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso 

confirmado, em área definida; 
 b) se for identificado um resultado laboratorial positivo sem relação com 

outros casos na iniciativa privada na rotina de vigilância de doenças respiratórias; 
 c) a transmissão se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias de transmissão. 
 V - Grupo de Risco: pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, 

hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença 
cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o 
sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes 

 
Parágrafo único: As situações descritas nos incisos III e IV serão 

reconhecidas pela Secretaria de Estado de Saúde, que publicará ato com a relação de 
Municípios com Transmissão Local e com Transmissão Comunitária do Coronavírus.  

 
Art. 3º. Fica vedado, independentemente de ocorrência de casos 

confirmados de COVID-19, atividades que provocarem aglomerações de pessoas, tais como:  
I - parques públicos e privados;  
II - praias de água doce; 
III - teatro;  
IV - casas de shows;  
V - festas;  
VI - academias;  
VII - ginásios esportivos e campos de futebol;  
VIII - missas, cultos e celebrações religiosas;  
IX - outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de 

pessoas.  
 
Art. 4º. Independentemente de ocorrência de casos confirmados de 

COVID-19, os indivíduos e os estabelecimentos privados ficam orientados a adotar as 
seguintes medidas de prevenção e combate ao Coronavírus: 
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I - evitar circulação, caso estejam no Grupo de Risco;  
II - disponibilizar locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência 

e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;  
III - ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e 

banheiros;  
IV - adotar de medidas para impedir aglomerações, tais como a manutenção 

de distância mínima de 1,5m entre os frequentadores;  
V - quando possível, realizar atividades de forma remota mediante o uso de 

ferramentas tecnológicas;  
VI - evitar consultas, exames e cirurgias que não sejam de urgência; 
VII - locomover-se em automóveis de transporte individual e coletivo com 

vidros abertos;  
VIII - evitar atividades em grupo, ainda que ao ar livre, exceto para a 

execução das atividades essenciais.  
 
Art. 5°. Ficam suspensas até 30 de abril de 2020 as atividades escolares 

presenciais de ensino fundamental e médio e creches no âmbito do Município de Gaúcha do 
Norte-MT. 

 
Art. 6º. Caso seja reconhecido pela Secretaria de Estado de Saúde a 

transmissão local do Coronavírus, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu 
respectivo território:  

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º;  
II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, 

hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença 
cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o 
sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;  

 
§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas 

exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de 
saúde e exercício de atividades essenciais.  

 
Art. 7º. Ocorrendo no âmbito municipal o comunicado pela Secretaria de 

Estado de Saúde quanto a transmissão comunitária do coronavírus, serão aplicadas as 
seguintes medidas no âmbito território de Gaúcha do Norte:  

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º; 
II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco.  
III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais. 

 
 



 
 

 

 4 

Art. 8º. Consideram-se atividades consideradas essenciais e asseguradas o 
seu funcionamento as descritas no artigo 8º do Decreto Estadual nº.432/2020.  

 
Art. 9º. As atividades listadas nos incisos constantes do artigo 8º do Decreto 

Estadual nº. 432/2020 devem seguir rigorosamente as respectivas exigências sanitárias, 
mantendo higienização constante do estabelecimento ou veículo para prevenir a 
disseminação do coronavírus.  

 
Art.10. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie 
que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população, em especial o 

transporte coletivo intermunicipal de funcionários, custeado pelos respectivos empregadores. 
 
Art. 11. Os estabelecimentos ficam obrigados a promover controle de acesso 

de clientes, de modo a garantir a ocupação máxima de 1 (uma) pessoa por metro quadrado, 
observada a área efetivamente destinada ao atendimento, o somatório de clientes e 
funcionários do estabelecimento e o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas.  

 
Art. 12. Ficam revogados os decretos 971 de 18 de Março de 2020 e Decreto 

Municipal 973 de 23 de março de 2020.  
 
Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou 

afixação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

 

Gaúcha do Norte – MT, 01 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

VONEY RODRIGUES GOULART 

Prefeito Municipal 
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