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DECRETO N.º XX/2020 
DE: 23.03.2020 

 

 
“DISPÕE SOBRE AS NOVAS MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 
INTERNACIONAL  - COVID-19 (CORONA VIRUS) 
A SEREM ADOTADAS NO MUNICIPIO DE 
COMODORO, EM ALTERAÇÃO E 
COMPLEMENTAÇÃO AOS DECRETOS 
MUNICIPAL N. 016/2020 E 017/2020.” 

 
 

JEFERSON FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal de 
Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
 

CONSIDERANDO a entrada em vigor do Decreto n. 016/2020 e do 
Decreto n. 017/2020, que criou, dentre outros, o Comitê Municipal de 
Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao COVID-19 e já determinou diversas 
condições restritivas para o enfrentamento da pandemia; 
 

CONSIDERANDO as proposições exaradas pelo Comitê, fruto de 03 
(três) reuniões, sendo as duas primeiras no dia 19/03/2020 e a última na 
data de hoje, inclusive com a participação de representantes do Ilustre 
Ministério Público, do Poder Legislativo, da Sociedade Civil Organizada, da 
CDL (Câmara de Dirigentes Logistas) e autoridades eclesiásticas, na Câmara 
de Vereadores; 

 
CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Estaduais nº 413 e 

419/2020, que dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
corona vírus a serem adotados pelo Estado de Mato Grosso;  

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 10.852, de 20 de março de 

2020, publicado pelo Poder Executivo Federal, que regulamenta a Lei Federal 
n. 13.979, para definir os serviços públicos e atividades essenciais; 
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CONSIDERANDO a publicação da Portaria n. 454, de 20 de março de 
2020, do Ministério da Saúde, a qual declara, em todo o território nacional, o 
Estado de transmissão comunitária do coronavirus (Covid-19);   

 
CONSIDERANDO o aumento nos casos confirmados e suspeitos de 

COVID-19 no Estado de Mato Grosso, conforme boletins da Secretaria de 
Estado de Saúde;  

 
CONSIDERANDO que a verificação de parcial resultado dos efeitos dos 

Decretos Municipais n. 016 e 017/2020, notadamente quanto ao âmbito 
privado do Município de Comodoro; 

 
CONSIDERANDO a necessidade do alinhamento das decisões 

administrativas locais com os demais entes federais, principalmente o Estado 
de Mato Grosso e os municípios matogrossenses; 

 
CONSIDERANDO que a principal recomendação de todas as 

autoridades médicas e de vigilância sanitária é o isolamento social; 
 
CONSIDERANDO a necessidade do urgente “achatamento” da curva 

ascendente de proliferação do vírus COVID-19 nos próximos 15 (quinze) dias, 
como forma de controle do avanço da pandemia e de suporte do Sistema Único 
de Saúde, amplamente divulgado pelas autoridades médicas e de estatística;    

 
 
CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público, 
 

DECRETA 
 

Art. 1º. Este Decreto tem caráter complementar ao disposto 
nos Decretos nºs. 016 e 017/2020. 

 
Art. 2º. Nos termos do art. 2º, do Decreto Estadual n. 

419/2020, fica proibida qualquer forma de aglomeração de pessoas em 
locais públicos ou privados, inclusive em eventos, festas, feiras, igrejas, 
templos, reuniões em praças, ginásios esportivos, academias, modalidades 
esportivas coletivas e outras atividades congêneres, pelo prazo de 15 (quinze 
dias), a partir do dia 25/03/2020, podendo ser prorrogado.  
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Art. 3º. Fica determinado o fechamento de todos os 
estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e congêneres, no 
âmbito do Município de Comodoro/MT, inclusive sindicatos e associações, 
pelo prazo de 15 (quinze dias), a partir do dia 25/03/2020, podendo ser 
prorrogado, EXCETO:   

 
I – Estabelecimento hospitalares, 
 
II – Farmácias; 
 
III – Laboratórios e demais estabelecimentos de diagnóstico 

médico; 
 
IV – Clínicas médicas e de fisioterapia e unidades de saúde; 
 
V – Supermercados, mercados, padarias e açougues, sendo 

obrigatória a adoção das medidas sanitárias e de higienização para evitar a 
proliferação do coronavirus, conforme determinado pelos órgãos de saúde, 
sendo vedado o consumo de alimentos no local; 

 
VI - Restaurantes, bares, lanchonetes, conveniências e 

congêneres somente na modalidade entrega em domicílio (delivery) ou 
entrega na porta, fora do estabelecimento, e, em caso de formação 
superveniente de fila, deve ser mantida a distância de 1,5 metros entre as 
pessoas, ficando expressamente vedado o consumo no local;  

 
VII – Funerárias, sendo permitido, durante as tradições e 

procedimentos fúnebres apenas a presença de familiares e em número 
máximo de 10 (dez) pessoas; 

 
VIII – Instituições bancárias, casas lotéricas e congêneres, 

porém, devem ser adotadas condutas que impeçam aglomerações, com a 
distribuição de senhas do lado de fora do estabelecimento, controlando a 
distância de 1,5 metros entre as pessoas, para evitar aglomeração interna e 
redução de colaboradores em atividade; 

 
IX - Distribuidores de água e gás; 
 
X - Serviços de táxi e aplicativo de transporte individual 

remunerado de passageiros, devendo a parte interna dos veículos passar por 
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por assepsia após cada atendimento, e desde que seja utilizado apenas o 
banco de trás dos veículos, ficando proibido o funcionamento do serviço de 
moto-táxi por impossibilitar o distanciamento recomendado entre as 
pessoas; 

 
XI - Lavanderias e serviços de higienização; 
 
XII - Lojas de venda de materiais para construção e 

materiais agropecuários, sendo obrigatória a adoção das medidas sanitárias 
e de higienização para evitar a proliferação do coronavirus, conforme 
determinado pelos órgãos de saúde; 

 
XIII - Postos de combustíveis poderão funcionar, 

exclusivamente, de segunda a sábado, no período de 7:00 às 20:00 horas, 
consoante art. 3º, do Decreto n. 419/2020, do Estado de Mato Grosso, com 
exceção dos abastecimentos urgentes para os veículos em atendimento aos 
serviços de saúde, devendo as conveniências permanecerem fechadas;  

 
XIV - Clínicas veterinárias e pet-shops para atendimento de 

urgência e emergência, bem como para venda de ração e medicamentos; 
 
XV - Órgãos de imprensa em geral; 
 
XVI – Serviços de segurança privada; 
 
XVII – Serviços de infraestrutura; 
 
XVIII - As indústrias que visem a produção e 

armazenamento de alimentos, bem como de produção de insumos para a 
agricultura; 

 
XIX - A rede hoteleira, porém, deverá trabalhar com 

utilização máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade, mantendo-
se o distanciamento entre as pessoas, nas áreas comuns, de 1,5 metro, nos 
termos do §§1º e 2º, do art. 2º, do Decreto n. 419/2020, do Estado de Mato 
Grosso; 

 
XX – Captação, tratamento e distribuição de água; 
 
XXI – Coleta de lixo e a limpeza urbana; 
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XXII – Geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica; 
 
XXIII - Serviços postais; 
 
- serviços de transporte e entrega de cargas em geral, 

inclusive de numerários; 
- serviços referente ao processamento de dados e tecnologia 

da informação; 
- atividades médico-periciais; 
- serviços de limpeza e esgotamento de fossas, quando 

urgentes; 
- os serviços privados de saúde poderão fazer atendimentos 

apenas de urgência e emergência; 
 
§1º. Todas as atividades elencadas nos incisos do art. 3º, 

podem ser exercidas desde que respeitado o distanciamento mínimo de 1,5m 
entre as pessoas e seguirem às demais normas sanitárias de prevenção à 
disseminação ao coronavírus, nos termos do §1º, do art. 2º, do Decreto n. 
419/2020, do Estado de Mato Grosso.  

   
§2º. A vedação contida no caput deste artigo se aplica aos 

trabalhadores informais, tais como ambulantes; 
 
§3º. Em caso de descumprimento destas medidas, além da 

cassação de alvará de localização e funcionamento, as autoridades 
competentes devem apurar as eventuais práticas de infração administrativa 
prevista no art. 10, inciso VII, da Lei Federal nº 6.437/1977, no art. 65 da 
Lei Estadual nº 7.110/1999, bem como, informar aos órgãos competentes 
eventuais práticas de ilícitos penais, por força do disposto no art. 268 e 330 
do Código Penal. 

 
Art. 4º. Os serviços notariais e registrais deste Município, 

em obediência ao princípio da autonomia funcional, previstos no art. 236, da 
Constituição Federal e no art. 21 da Lei Federal n. 8.935/1994, bem como 
demais Provimentos específicos do Conselho Nacional de Justiça e 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
poderão reduzir ou até mesmo suspender as atividades e o atendimento ao 
público caso necessário, enquanto perdurar a atual situação. 
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Art. 5º.  No caso específico de aumento injustificado de 

preços de produtos de combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como 
medida cautelar, o alvará de funcionamento de estabelecimentos que 
incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor, devidamente 
atestado pelo PROCON, conforme autoriza o art. 56, da Lei 8.078/90 (Código 
do Consumidor). 

 
  
Art. 6º. Fica autorizada a realização de abordagem nas 

entradas do perímetro urbano do Município, bem como em locais de possível 
aglomeração de pessoas, como o Terminal Rodoviário, com o intuito de 
cadastramento de pessoas e veículos, bem como a realização de exames 
rápidos de saúde e prevenção e orientação ao combate do coronavirus; 

 
Parágrafo único: Equipe (s) da Secretaria Municipal de 

Saúde, com o apoio do Departamento de Vigilancia Sanitária, e outros 
servidores requisitados darão orientação às pessoas, orientação aos 
servidores e demais munícipes vindos de outras localidades;  

 
Art. 7º. Fica proibida a circulação de pessoas nas vias 

públicas das 21h às 5h, exceto situações emergenciais, serviços de tele 
entrega (delivery), de segurança pública e relacionados a saúde, prazo de 15 
(quinze dias), a partir do dia 25/03/2020, podendo ser prorrogado. 

 
Art. 8º. Fica proibida a suspensão do fornecimento de água 

à população do Município de Comodoro por 30 (trinta) dias, a contar do dia 
25 de março de 2020. 

 
Art. 9º. A cobrança do IPTU 2020 fica postergada para o 

mês de junho do corrente ano. 
 
Art. 10. Caso as medidas disciplinadas por esse decreto não 

sejam adotadas pela população e pelos estabelecimentos comerciais, o Poder 
Executivo Municipal poderá adotar outras medidas mais drásticas no intuito 
de se evitar e/ou controlar a proliferação do vírus (COVID-19).  

 
Art. 11. O Poder Público poderá requisitar o apoio das 

Polícias Militar e Civil, dos Bombeiros Militares e da Defesa Civil para a 
consecução das atividades de fiscalização, orientação e de fechamento de 
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estabelecimentos, a ser realizadas pela da Secretaria Municipal de Saúde, 
juntamente como os Departamentos de Fiscalização e de Vigilância 
Sanitária, no enfrentamento ao coronavirus. 

 
Art. 11. Os servidores municipais não poderão recusar o 

atendimento às convocações da Administração Pública para ações ao 
combate do coronavirus, ressalvada as condições médicas; 

 
Art. 12. Fica devidamente autoriza a criação da Comissão 

Especial da Saúde, como órgão consultivo e de apoio ao Comitê de Municipal 
de Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao COVID-19, composto por 
servidores da Secretaria Municipal de Saúde, sob a presidência da servidora 
Débora Regina Signor, cuja normatização poderá ser realizada por ato da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Parágrafo único: Esta Comissão Especial terá a função de 

subsidiar o Comitê com informações técnicas sobre as necessidades, 
sugestões e orientação sobre as ações voltadas ao enfrentamento da 
pandemia (COVID-19); 

 
Art. 13. Fica acrescido ao art. 2º, do Decreto Municipal n. 

016/2020, o inciso X, para incluir a Dra. Débora Regina Signor como 
membro do Comitê, com a seguinte redação: 

 
(...) 
 
“X – Débora Regina Signor – Representante da Comissão 

Especial da Saúde;  
 
Art. 14. Fica criada a Lista de Estabelecimentos Comercias 

que atenderão via tele entrega (delivery), cuja sistemática de entrega 
(atendimento) esta devidamente excetuada no contingenciamento realizado 
por este Decreto, pois é atividade com pouquíssimo contato, devendo ser 
fomentada. 

 
Parágrafo único. A CDL (Câmara de Dirigentes Logistas) 

encaminhará a lista das empresas aptas a atuar pela tele entrega (delivery), 
para que o Poder Público dê ampla divulgação, com a finalidade de fomentar 
tal prática e proporcionar alternativas ao consumo. 
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Art. 15. O Poder Público fornecerará smartphones ao PSF´s 
em funcionamento, com a finalidade de proporcionar rapidez no atendimento 
e agendamento de consulta aos munícipes, devendo ser regulada tal 
utilização dessa ferramenta por ato da Secretaria Municipal de Saúde;  

 Art. 16. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir do dia 25 de março de 2020. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado 
de Mato Grosso, aos 23 dias do mês de março de 2020. 

Jeferson Ferreira Gomes 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


