
ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia 
c N P J 33.000.670/0001-67 

DECRETO MUNICIPAL N°. 2104/2020 De 28 de Abril de 2020. 

"DECRETO PARA ATUALlZAÇAÕ DAS 
DIRETRIZES PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS NÃO 
FARMACOLÓGICAS EXCEPCIONAIS, DE CARÁTER 
TEMPORÁRIO, RESTRITIVAS À CIRCULAÇÃO DE 
PESSOAS E ÀS ATIVIDADES PRIVADAS, PARA A 
PREVENÇÃO DOS RISCOS DE CONTÁGIO PELO 
CORONAVíRUS EM TODO O TERRITÓRIO DE 
PONTAL DO ARAGUAIA, FACE AO CENÁRIO DE 
DISSEMINAÇÃO DO VíRUS, VIVENCIADO EM 
ÂMBITO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

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

DECRETA: 

Art. 1°_ A atualização das diretrizes para adoção de medidas não farmacológicas 
excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação de pessoas e às atividades 
privadas, para a prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus em todo o território de 
Pontal do Araguaia, face ao cenário de disseminação do vírus, vivenciado em âmbito 
estadual. 

Art. 2° - Em todo o território do município de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, 
independentemente do número de casos confirmados de COVID-19, os cidadãos e os 
estabelecimentos públicos e privados ficam orientados a adotar as seguintes medidas de 
prevenção e combate à infecção por coronavírus: 

I - evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definição do 
Ministério da Saúde; 
11 - disponibilizar locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão 
e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%; 
111 - ampliar a frequência diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, 
tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, 
teclados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por toque manual, 
elevadores e outros; 
IV - evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de 
atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; 
V - controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados de modo a 
garantir o distanciamento mínimo de 1 ,5m entre as pessoas; 
VI - vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores 
e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal; 
VII - manter os ambientes arejados por ventilação natural; 
VIII - adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os profissionais 
pertencentes ao Grupo de Risco, conforme definido pelo Ministério da Saúde; 
IX - observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção de riscos, 
especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da populaçã 
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orientação aos funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no 
período de emergência em saúde pública. 

§ 1 ° Para realização de atividades de cunho religioso, sem prejuízo da observância, no que 
couber, das normas gerais previstas no artigo 2° deste Decreto, ficam recomendadas as 
seguintes medidas: 
I - disponibilização de local e produtos para higienização de mãos e calçados; 
II - distanciamento mínimo de 1 ,5m (um metro e meio) entre as pessoas; 
111 - controle do acesso de pessoas do grupo de risco ao estabelecimento, inclusive 
pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos; 
IV - suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas; 
V - suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial; 
VI - suspensão da entrada de pessoas, quando ultrapassada em 50% (cinquenta por cento) 
a capacidade máxima do estabelecimento religioso. 

Art. 3°_ Fica expressamente proibido qualquer tipo de comércio ambulante e/ou afins, nas 
dependências do antigo posto fiscal, localizado na entrada do município de Pontal do 
Araguaia . 

. Art. 4° - Fica reiterada a necessidade do uso de máscaras de proteção facial por todas as 
pessoas que circulem dentro do território do município, em todo estabelecimento público ou 
privado, conforme disposto na Lei nO 11.110, de 22 de abril de 2020. 

§ 1°. A Polícia Militar, e a vigilância sanitária deverão iniciar imediatamente a fiscalização 
dos estabelecimentos públicos e privados com finalidade orientativa acerca do uso 
obrigatório de máscaras de proteção facial, ainda que artesanal. 
§ 2°.Somente poderá ser aplicada multa após visita orientativa prévia aos estabelecimentos 
fiscalizados pelos órgãos indicados no § 1 ° deste artigo, a ser registrado por meio de 
documento próprio. 

Art. 5° - Para o funcionamento de bares, lanchonetes, padarias e restaurantes exige-se que 
sejam seguidas as seguintes medidas: número reduzido de clientes (50% de sua 
capacidade), espaçamento de pelo menos dois metros de distância entre as mesas, 
número máximo de quatro pessoas por mesa e medidas de higienização, como oferta de 
álcool em gel e uso de máscaras. 

Art. 6°_ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando 
se as disposições em contrário. 

Pontal do Araguaia-MT, em 28 de abril de 2020. 

Gers~ 
Prefeito Municipal 
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