
 
 

 

DECRETO Nº. 025, 08 DE ABRIL DE 2020. 
 

 
DETERMINA REGRAS DE CUMPRIMENTO 
OBRIGATORIO PARA FUNCIONAMENTO 
DE BARES, LANCHONETES E 
RESTAURANTES, ACADEMIAS, TEMPLOS 
RELIGIOSOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

 
O Prefeito Municipal de Campo Verde - MT, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas, 
 
 
CONSIDERANDO os gráficos ascendentes dos últimos dados 

epidemiológicos, em relação ao aumento dos números de casos confirmados e suspeitos de 
contaminação pelo COVID-19 no estado de Mato Grosso, inclusive, com notícias de óbitos; 

 
 
CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Enfrentamento ao Novo 

Coronavírus (COVID-19). 
 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º - Em virtude de possíveis descumprimentos das determinações do 

Decreto Municipal nº 22 de 01 de abril de 2020 e Decreto Estadual nº 432/2020, os 
estabelecimentos comerciais, em especial os bares, conveniências, adegas e choperia que 
tenham em seu CNAE atividades primárias ou segundarias de lanchonetes, pizzarias, 
restaurantes e congêneres deverão cumprir com as seguintes obrigações restritivas de 
aglomeração de pessoas. 

 
I – Fica expressamente proibido aos estabelecimentos descrito no caput a 

utilização de mesas nos espaços externos (calçadas), respeitado em todo caso, todas as demais 
medidas de higiene e cuidados especificadas na nota técnica que segue anexo, além da vedação 
de aglomeração com no máximo 4 (quatro) cadeiras por mesa e proibida a junção de mesas, sob 
pena de suspensão de 5 (cinco) dias do alvará e no caso de reincidência 15 (quinze) dias. 

 
II - Fica expressamente proibida, em qualquer estabelecimento comercial, 

especialmente os descritos no caput a realização e ou disponibilização de qualquer mesa de 
jogos, sejam de baralhos e similares, incluindo-se nestes o jogo de sinuca e similares, sob pena 
de suspensão de 5 (cinco) dias do alvará e no caso de reincidência 15 (quinze) dias. 

 
III - Fica expressamente proibido, em qualquer estabelecimento comercial, 

especialmente tabacarias e congêneres o consumo de narguilé ou qualquer espécie de tabaco de 



 
 

 

uso compartilhado, sob pena de suspensão de 5 (cinco) dias do alvará e no caso de reincidência 
15 (quinze) dias. 

 
§ 1º - Os trabalhadores autônomos e/ou MEI, que exercem atividades de 

serviços ambulantes de alimentos, devidamente licenciados, podem usar as vias públicas e 
calçadas, devendo respeitar as demais disposições do inciso I deste artigo. 

 
§ 2º - Sem prejuízo de outras sanções fixadas neste ou em outros decretos ou 

qualquer ato normativo, os fiscais do município deverão solicitar apoio da autoridade policial 
e efetuar a prisão em flagrante, encaminhando o responsável pelo estabelecimento comercial à 
Delegacia de Polícia, em razão da prática, em tese, nos termos do Código Penal Brasileiro, dos 
crimes: 

 
Infração de medida sanitária preventiva  

“Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença contagiosa: 

 Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.  

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário 
da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou 
enfermeiro.” 

 

“Art.: 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:  

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.” 

 

“Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais 
grave. 

Parágrafo único: Em casos reiterados de descumprimento do decreto 
implicará na interdição compulsória do estabelecimento e multa.” 

 
Art. 2º - Como medida de prevenção e enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, fica determinada a 
suspensão das atividades em local fechado de estúdios, academias musculação, ginástica, 
funcional, crossfit, estúdio de pilates, yoga ou qualquer estabelecimento congênere, 
independentemente do número de usuários. 

 
I – Como medida de controle de transmissão e aglomeração de pessoas, fica 

autorizado os estabelecimentos descritos no caput a manter atividades externas, sem o uso de 



 
 

 

aparelhos compartilhados fornecido pelo estabelecimento, com o personal e mais 4 (quatro) 
pessoas. 

 
Art. 3º - Como medida de prevenção e enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, fica determinada que as 
Feira Livres funcionarão somente com a exposição e venda de produtos provenientes da 
agricultura familiar.  

 
I – As barracas dos expositores da Feira livre de rua deverão ser montadas no 

local demarcado pelo Município, sendo expressamente vedada a montagem em local que não 
tenha sido previamente autorizada.  

 
II – Fica expressamente proibido, tanto na Feira Livre coberta ou de rua, a 

venda de brinquedos, roupas, artesanatos, bem como, o funcionamento de brinquedos de 
entretenimento como pula-pula e congêneres.  

 
Art. 4º - Ficam permitido a redução, em até 50% (cinquenta por cento) das 

metas do convênio, das cirurgias eletivas junto ao Hospital Municipal Coração de Jesus até o 
dia 30 de abril de 2020. 

 
Art. 5º - O funcionamento de parques públicos e privados, academias, 

feirantes e consumidores, templos religiosos e velórios deverão atender o que disciplina as 
respectivas notas recomendatórias anexas, que passam a fazer parte deste Decreto. 

 
Art. 6 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá 

seus efeitos até o dia 30 de abril de 2020. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, 

em 08 de Abril de 2020. 
 
 
 
 

FÁBIO SCHROETER 
PREFEITO MUNICIPAL 


