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 DECRETO Nº 072 DE 13 DE JULHO DE 2020. 

 

 

“Estabelece restrições temporárias 

durante a pandemia do Novo 

Coronavírus (COVID-19) e dá outras 

providências.” 

 

 

CLAUDINEI SINGOLANO, Prefeito do Município de Alto Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, 

 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 522 de 12 de junho de 

2020 e do Decreto Estadual nº 532, de 24 de junho de 2020, expedidos pelo 

Governador do Estado de Mato Grosso; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de garantir segurança jurídica às atividades 

privadas essenciais à saúde, segurança e sobrevivência da população e da 

atividade econômica, sem prejuízo da manutenção das medidas sanitárias 

preventivas à disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a competência dos Municípios prevista no art. 23, inciso I da 

Constituição Federal de 1988; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 059 de 01 de julho de 2020, que 

atualizou as diretrizes para adoção de medidas não farmacológicas excepcionais 

de caráter temporário, restritivas à circulação de pessoas e às atividades 

privadas, para prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o compromisso firmado entre o Município de Alto Garças e 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando a necessidade de garantir 

segurança jurídica às atividades privadas essenciais à saúde, segurança e 

sobrevivência da população e da atividade econômica, sem prejuízo da 

manutenção das medidas sanitárias preventivas à disseminação do Novo 

Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Notificação Recomendatória N° 07 de 10 de Julho de 2020, 

da Promotoria de Justiça de Alto Garças-MT; 
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 CONSIDERANDO a situação local em relação à pandemia do Novo 

Coronovírus (COVID-19) em Nível de Risco MUITO ALTO; 

 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Este Decreto estabelece restrições temporárias durante a 

pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e adota as medidas não-

farmacológicas do art. 5º do Decreto Estadual nº 522: 

 
Art. 5º Para cada nível de classificação de risco definida no art. 

4º deste Decreto, com o objetivo de impedir o crescimento da 

taxa de contaminação no território e reduzir o impacto no 

sistema de saúde, ficam recomendadas aos Municípios a adoção 

das seguintes medidas não-farmacológicas: 

I - Nível de Risco BAIXO: 

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 
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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; 

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) exercício das atividades de cunho religioso condicionado à 

adoção, pelos responsáveis, das seguintes medidas: 

1. disponibilização de local e produtos para higienização de 

mãos e calçados; 

2. distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as 

pessoas; 

3. controle do acesso de pessoas do grupo de risco ao 

estabelecimento, inclusive pessoas com idade superior a 60 

(sessenta) anos; 
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4. suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas; 

5. suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção 

facial; 

6. suspensão da entrada de pessoas, quando ultrapassada em 50% 

(cinquenta por cento) a capacidade máxima do estabelecimento 

religioso. 

II - Nível de Risco MODERADO: 

a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas 

previstas para o Nível de Risco BAIXO; 

b) quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e 

grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias; 

c) suspensão de aulas em escolas e universidades. 

III - Nível de Risco ALTO: 

a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas 

previstas para os Níveis de Risco BAIXO e MODERADO; 

b) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause 

aglomeração, tais como shopping center, shows, parques, jogos 

de futebol, cinema, teatro, bares, restaurantes, casa noturna e 

congêneres, festas e confraternizações familiares e congêneres, 

ainda que realizadas em âmbito domiciliar; (Redação da alínea 

dada pelo Decreto Nº 532 DE 24/06/2020). 

c) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos, devendo ser 

disponibilizado canais de atendimento ao público não-

presenciais; 

d) 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. 
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e) adotar medidas de redução de dias e horários de 

funcionamento das atividades econômicas não essenciais; 

(Alínea acrescentada pelo Decreto Nº 532 DE 24/06/2020). 

IV - Nível de Risco MUITO ALTO: 

a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas 

previstas para os Níveis de Risco BAIXO, MODERADO e ALTO; 

b) quarentena coletiva obrigatória no território do Município, 

por períodos de 15 (quinze) dias, prorrogáveis, mediante 

reavaliação da autoridade competente; 

c) controle do perímetro da área de contenção, por barreiras 

sanitárias, para triagem da entrada e saída de pessoas, ficando 

autorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de 

acessar e exercer atividades essenciais; 

d) manutenção apenas de serviços públicos e atividades 

essenciais, em consonância com o Decreto Federal nº 10.282, 

de 20 de março de 2020, incluindo o exercício da advocacia, 

exceto academias, salões de beleza e barbearias; (Redação da 

alínea dada pelo Decreto Nº 532 DE 24/06/2020). 

Art. 2º As medidas restritivas previstas neste Decreto para prevenção e 

enfrentamento à pandemia do Coronavírus terão a duração de 15 (quinze) dias 

seguidos, sendo o período de 13/07/2020 a 27/07/2020, podendo ser 

prorrogado de acordo com o aumento da taxa de contaminação. 

 

Art. 3º Estabelece a quarentena domiciliar a pessoas acima de 60 

(sessenta) anos, pessoas do grupo de risco, pessoas consideradas suspeitas e 

pessoas confirmadas de infecção do Coronavírus (COVID-19), definidos pela 

autoridade sanitária. 

 

Art. 4º Suspensão de qualquer atividade de lazer ou evento que cause 

aglomeração, tais como festas, confraternizações, shows, atividades em grupo, 

ainda que realizadas em âmbito domiciliar ou em espaços públicos. 
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Art. 5º Fica estabelecido o fechamento compulsório de 13/07/2020 a 

27/07/2020 dos seguintes locais públicos: 

 

I – Parques públicos e privados; 

 

II – Praças públicas; 

 

III – Equipamentos públicos que nestes locais acima citados estejam 

instalados. 

 

Art. 6º Fica proibida de forma total a venda por ambulantes em todo o 

território do município de Alto Garças. 

 

§ 1º O ambulante que for flagrado efetuando vendas será notificado e na 

reincidência terá a mercadoria apreendida, sujeito à multa, instauração de ação 

penal e prisão em caso de insistência na conduta vedada. 

 

I – Os vendedores ambulantes flagrados em atividade e estando 

devidamente notificado no período da proibição, serão multados em 2 UFAGs - 

Unidade Fiscal de Alto Garças, que corresponde a R$ 134,40 (cento e trinta e 

quatro reais e quarenta centavos); 

II – A guia de multa será emitida pelo departamento de tributação do 

município; 

III – Os recursos arrecadados com as multas serão depositados em conta 

municipal vinculada à secretaria de Saúde e empregados nas ações de combate 

ao Coronavírus; 

IV – O recolhimento da multa é condição para a restituição da 

mercadoria apreendida. 

 

§ 2º As mercadorias perecíveis não retiradas em 24h serão destinadas 

pelo município para famílias componentes do CAD único, junto à Assistência 

Social. 

 

Art. 7º Suspensão de cultos, missas e de quaisquer outras atividades 

religiosas presenciais, inclusive no que se refere às festividades. 

 

Parágrafo único. No que refere ao caput deste artigo, os representantes 

religiosos poderão realizar 1 (uma) atividade presencial por semana, 

obedecendo as restrições de quantidade, distanciamento e uso de mascaras, 

estando liberado os cultos, missas e celebrações religiosas através dos meios de 

comunicação virtual. 
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Art. 8º Restrição das atividades comerciais de bares, lanchonetes, 

conveniências, pizzarias, espetinhos, restaurantes, padarias e congêneres apenas 

ao serviço de delivery ou retirada no local, até as 21h, com a proibição de 

consumo no local do estabelecimento, obedecendo as seguintes condições 

 

I - assepsia das mãos dos clientes com álcool em gel 70%; 

 

III - somente permitir que o cliente adentre ao estabelecimento se estiver 

usando máscara. 

 

Art. 9º As casas lotéricas ou estabelecimentos congêneres terão seu 

funcionamento condicionado ao uso de máscara e luva pelos colaboradores, em 

horário de acordo com seu alvará, sendo obrigatória assepsia das mãos dos 

clientes com álcool em gel 70%, manutenção de espaçamento entre pessoas de 

1,5m (um metro e meio), e higienização permanente de todas as superfícies. 

 

Art. 10. Fica recomendado a todo o comércio a realização da total 

desinfecção e limpeza de suas instalações internas e externas. 

 

Art. 11. Casos excepcionais relacionados ao coronavírus poderão ser 

disciplinados pela comissão especial de acompanhamento de crise e equipe 

administrativa. 

 

Art. 12. Fica estabelecido o toque de recolher de 13/07/2020 a 

27/07/2020, com o objetivo de diminuição da disseminação do Novo 

Coronavírus (COVID-19) em toda área urbana do Município de Alto Garças, das 

21h até às 5h e, desta forma, é vedado a qualquer cidadão a permanência e o 

trânsito em vias, equipamentos e locais públicos, sob pena das cominações 

previstas em Lei. 

 

§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as 

seguintes hipóteses: 

 

I – deslocamento para ida/volta a serviços de saúde ou farmácia, para 

compra de medicamentos, sendo ainda permitido neste período o serviço de 

entrega domiciliar (delivery) de medicamentos; 

 

II – situações em que fique comprovada a urgência ou emergência do 

deslocamento; 
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III – deslocamento de servidores, funcionários e colaboradores, no 

desempenho de suas funções, que atuem nas unidades públicas ou privadas de 

saúde e assistência social, das estruturas das Forças Policiais e de Segurança 

Pública e Patrimonial, bem como de funcionários de empresas privadas que 

trabalhem em serviços essenciais ou que funcionem em regime de horário 

especial; 

 

§ 2º Caso seja comprovado o descumprimento da determinação contida 

neste artigo, a autoridade municipal enquadrará o infrator nos termos previstos 

do art. 364, inciso II da Lei nº 1041-2015 Código Sanitário Municipal (multa 

mínima inicial de 2 UFAGs - Unidade Fiscal de Alto Garças, que corresponde a R$ 

134,40), aplicada de forma imediata. 

 

Art. 13. Todos os estabelecimentos comerciais e de serviços, com 

exceção dos que executem atividades essenciais (em consonância com o 

Decreto Federal nº 10.282, de março de 2020 e com o Decreto Estadual nº 532, 

de 24 de junho de 2020), deverão encerrar suas atividades às 13horas, adotando 

medidas de redução de dias de trabalho na semana, vedado o funcionamento 

aos sábados e domingos; 

 

I - Considera-se atividades essenciais o estabelecido no art. 3º, § 1º, do 

Decreto Federal nº 10.282: 

 
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 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, tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 

hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a 

vigilância, a guarda e a custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de 

passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou 

aplicativo;(Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 
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VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

VIII (Revogado pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

IX - (Revogado pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 

incluídos: (Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

a) o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a 

manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de 

transmissão e distribuição de energia; e (Incluído pelo Decreto 

nº 10.329, de 2020) 

b) as respectivas obras de engenharia; (Incluído pelo Decreto 

nº 10.329, de 2020) 

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, 

realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, 

de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e 

materiais de construção; (Redação dada pelo Decreto nº 10.329, 

de 2020) 

XIII - serviços funerários; 

XIV - guarda, uso e controle de substâncias, materiais e 

equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos 

ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, 

metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios; 

(Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais 

e de doença dos animais; 

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem 

animal e vegetal; 



 

Prefeitura Municipal de Alto Garças 
Rua Dom Aquino - nº 346 – Centro – CEP 78.770-000 – Alto Garças/MT 
CNPJ: 03.133.097/0001-07 – Fone/PABX (66) 3471-1155

 

XVIII - vigilância agropecuária internacional; 

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte 

prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central 

do Brasil; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXI - serviços postais; 

XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e 

logística de cargas em geral; (Redação dada pelo Decreto nº 

10.329, de 2020) 

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de 

processamento de dados (data center) para suporte de outras 

atividades previstas neste Decreto; 

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira federal; (Redação 

dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XXV - produção e distribuição de numerário à população e 

manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema 

Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 

(Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXVI - fiscalização ambiental; 

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e 

comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás 

liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; (Redação 

dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que 

possam acarretar risco à segurança; 

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à 

garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta 

de riscos naturais e de cheias e inundações; 

XXX - mercado de capitais e seguros; 
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XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas 

que continuem em andamento e às urgentes; 

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a 

seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição; 

(Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a 

caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou 

sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de 

equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de 

reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei 

nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de 

Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade; (Redação dada pelo 

Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVI - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 

10.292, de 2020) 

XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou 

similares relacionadas com a pandemia de que trata este 

Decreto; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, 

assessoria e consultoria jurídicas exercidas pela advocacia 

pública da União, relacionadas à prestação regular e 

tempestiva dos respectivos serviços públicos; (Redação dada 

pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas 

as determinações do Ministério da Saúde; e (Incluído pelo 

Decreto nº 10.292, de 2020) 
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XL - unidades lotéricas. (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 

2020) 

XLI - serviços de comercialização, reparo e manutenção de 

partes e peças novas e usadas e de pneumáticos novos e 

remoldados; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLII - serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 

(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLIII - atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, 

incluídas aquelas realizadas por meio de start-ups, para os fins 

de que trata o art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020; (Incluído pelo 

Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas 

aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, 

comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, 

de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o 

transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e 

de pessoas em rodovias e estradas; (Incluído pelo Decreto nº 

10.329, de 2020) 

XLV - atividades de processamento do benefício do seguro-

desemprego e de outros benefícios relacionados, por meio de 

atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as 

determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos 

responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho; 

(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLVI - atividade de locação de veículos; (Incluído pelo Decreto 

nº 10.329, de 2020) 

XLVII - atividades de produção, distribuição, comercialização, 

manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e 

inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, 

máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, 
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escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização; 

(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLVIII - atividades de produção, exportação, importação e 

transporte de insumos e produtos químicos, petroquímicos e 

plásticos em geral; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLIX - atividades cujo processo produtivo não possa ser 

interrompido sob pena de dano irreparável das instalações e 

dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as 

cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro; 

(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

L - atividades de lavra, beneficiamento, produção, 

comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais; 

(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

LI - atividades de atendimento ao público em agências 

bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos 

congêneres, referentes aos programas governamentais ou 

privados destinados a mitigar as consequências econômicas da 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 

2020, sem prejuízo do disposto nos incisos XX e XL; (Incluído 

pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

LII - produção, transporte e distribuição de gás natural; 

(Redação dada pelo Decreto nº 10.342, de 2020) 

LIII - indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas 

ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; (Redação 

dada pelo Decreto nº 10.342, de 2020) 

LIV - atividades de construção civil, obedecidas as 

determinações do Ministério da Saúde; (Redação dada pelo 

Decreto nº 10.344, de 2020) 
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LV - atividades industriais, obedecidas as determinações do 

Ministério da Saúde; (Redação dada pelo Decreto nº 10.344, de 

2020) 

LVI - salões de beleza e barbearias, obedecidas as 

determinações do Ministério da Saúde; e (Incluído pelo Decreto 

nº 10.344, de 2020) 

LVII - academias de esporte de todas as modalidades, 

obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. (Incluído 

pelo Decreto nº 10.344, de 2020)  

II - Considera-se atividades essenciais o estabelecido no art. 3º, do 

Decreto Estadual nº 532: 

 
Art. 3 º Fica alterada a alínea "d", do inciso IV, do art. 5º do 

Decreto nº 522 , de 12 de junho de 2020, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 5º (.....) 

IV - (.....) 

d) manutenção apenas de serviços públicos e atividades 

essenciais, em consonância com o Decreto Federal nº 10.282, 

de 20 de março de 2020, incluindo o exercício da advocacia, 

exceto academias, salões de beleza e barbearias; 

Art. 14. Para as atividades que estão autorizadas o funcionamento, 

recomenda-se que o estabelecimento limite a entrada de apenas 01 (um) 

membro da família, a fim de evitar aglomeração de pessoas. Ressalta-se que o 

estabelecimento deve manter as medidas de prevenção ao contágio do 

Coronavírus (COVID19), bem como, na entrada e/ou saída do estabelecimento, 

água e sabão ou álcool na concentração de 70% (setenta por cento) para 

assepsia das mãos, bem como aplicação de distanciamento social e uso 

obrigatório de máscaras. 
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Art. 15. O descumprimento das medidas de isolamento social e de 

quarentena estabelecidas aos indivíduos infectados ou suspeitos acarretará a 

responsabilização civil, administrativa e penal, nos termos previstos em lei. 

 

Parágrafo único. O cidadão flagrado em descumprimento injustificado 

do toque de recolher poderá ser enquadrado no artigo 268 do Código Penal, 

conforme verificação a ser realizadas pelos órgãos competentes.  

 

Art. 16. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve atuar de forma 

ostensiva no apoio aos fiscais municipais para garantir o cumprimento das 

medidas restritivas adotadas por decisão da autoridade municipal. 

 

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

 

Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto 

Garças – MT, em 13 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 


