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CNPJ  15.023.906/0001 -07

DECRETO N° 064/2022

"ESTABELECE          MEDIDAS          SANITARIAS          E          NAO

FARIVIACOL6GICAS,     DE    CARATER    TEIVIPORARIO    PARA
pREVENeAO DOs Riscos DE DissEiviiNACAO E cONTAGio
PELO      CORONAviRUS      (COVID      19)      E      DA      OUTRAS
PROVIDENCIAS."

VALDEMAR GAMBA,  Prefeito  Municipal  de Alta  Floresta,  Estado
do Mato Grosso,  no uso das atribuig6es legais, e

CONSIDERANDO  o  Decreto  Estadual  n.°  1.304/2022,  de  08  de
margo de 2022 que revogou a obrigatoriedade do uso de mascara
de protegao individual em espagos pLlblicos e privados;

CONSIDERANDO a ampliagao da imunizagao contra a COVID-19
no   Municipio   de   Alta   Floresta,   conforme   dados   extraidos   do
ranking  de desempenho de doses de  reforgo e cobertura vacinal
da Secretaria de Estado de Sadde;

CONSIDERANDO o quadro atual  onde se verifica a  redugao dos
casos   confirmados   para   COVID-19,   a   diminuigao   da   taxa   de          1
ocupaeao  de  leitos  publicos  (clinicos  e deu  UTl's),  o  baixo  indice
de 6bitos; e

CONSIDERANDO     a     Nota     Tecnica     03/2022     emitida     pela
Secretaria de Sadde e pelo Diretor da Sadde Pdbljca do Municipio
de Alta Floresta;

DECRETA:

Art.1°-      Estabelece  medidas  sanitarias e  nao farmacol6gicas,  de  cafater tempofario,  a
serem aplicadas  no territ6rio do  Municipio de Alta  Floresta-MT,  em decorfencia
das variantes do SARS-CoV-2, a seguir:

lvIEDIDAS OBRIGAT6RIAS CONSTANTES:

1.  E obrigat6ria  a  adogao de  medidas de  higiene e etiqueta  respirat6ria,  como
higienizar frequentemente as maos com alcool 70°/o ou agua e sabonete,  cobrir
o  rosto  com  o  antebrago  ao  tossir  ou  espirrar,  evitar  compartilhamento  de
objetos de uso pessoal, etc;
2.   Distanciamento   minimo   de   1,0   in   (urn   metro)   entre   pessoas,   evitando
aglomeragao;
3.  Disponibilizagao de alcool  na  concentragao de 70%  em  pontos estrategicos
para higienizagao das maos;
4.    Todos    os    estabelecimentos    devem    dar    publicidade    as    regras    e
recomendag6es de  biosseguranga,  orientando a forma  correta de  higienizagao
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MEDIDAS RECOMENDADAS DE FORMA FACULTATIVA:
1.  E facultativo o  uso de mascara de protegao  individual em todo o territ6rio do
Municfpio de Alta  Floresta/MT,  cabendo  a cada  cidadao a decisao  de  utiliza-Ia
Ou  nao;

1.1.     Continua     obrigat6rio     o     uso     de     mascara     de     protegao     nos
estabelecimentos de sadde e transporte sanitario;
1.2.  Continua  obrigat6rio  o  uso  de  mascara  de  protegao facial  cobrindo  o
nariz  e  a  boca  por  pessoas  que  apresentem  sintomas  gripais  ou   que
tiveram  contato  previo  com  caso  suspeito  ou  confirmado  de  Covid-19  nas
dltimas 48 horas;

2.  E  facultativo,  mas  6  recomendavel,  o  uso  de  mascara  de  protegao  facial
cobrindo  o  nariz  e  a  boca  por  pessoas  que  possuam  fatores  de  risco  para
agravamento da Covid-19;
3.  E  facultativo,  mas  e  recomendavel,  o  uso  de  mascara  de  protegao  facial
cobrindo  o  nariz  e  a  boca  por  criangas  em  ambiente  escolar  ou  atividades
similares;

3.1.  As  escolas  deverao  adotar programas  de  conscientizagao  do  uso  de
mascaras,  do  distanciamento  e  das  demais  medidas  de  prevengao  ao
Covid-19.

Art. 2.°-     0  descumprjmento  das  medidas  previstas  neste  decreto  sujeitafa  o  infrator a
multa que variam  de  10  UPFM (dez Unidades Padrao Fiscal do Municipio) a 50
UPFM  (cinquenta  Unidades  Padrao  Fiscal do Municipio),  observando-se  que  o
hist6rico    das     infrag6es    anteriormente    aplicadas    apresenta    significativa
autuagao das pessoas e empresas de baixo poder financeiro.

Art.3.°-     Deverao    ser   intensificadas    as    campanhas    publicitarias    para    orientar   e
conscientizar a populagao da  importahcia da adogao das medidas preventivas,
a exemplo da higiene e distanciamento,  bern como a qualquer sintoma gripal a
busca  de  atendimento  na  Unidade  da  Sindromes  Gripais  e,  a  importancia  de
cumprimento do isolamento domiciliar.

Art. 4.°-     Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,  nao dispensada a sua
publicagao que deve ser encaminhada com a maior brevidade possivel.

Art. 5.a-     Revogam-se  as  disposig6es  em  contrario  em  especial  o  Decreto  028/2022,
permanecendo em vigor as penalidades impostas no Decreto 014/2022.

Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, em 17 de mango de 2022.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal
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