ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ. 03.503.638/0001-33
DECRETO Nº 24, DE 30 DE ABRIL DE 2020
“Dispõe sobre a prorrogação das
medidas adicionais e temporárias no
âmbito do Município de Ponte Branca
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional, nacional e regional de
combate a propagação do coronavírus
(COVID-19), e dá outras providências.”

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES, Prefeito Municipal
de Ponte Branca, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Lei Orgânica do Município e demais dispositivos de regência e,

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de
janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da
infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19), anunciada pela Organização Mundial de
Saúde em 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19),
declarado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 454, de 20 de março de
2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal Nº 017/2020 de 17 de março de
2020, que dispõe sobre as medidas preventivas e necessárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional, nacional e regional de
combate a propagação do coronavírus (COVID-19) a serem adotada pelo Poder
Executivo Municipal;
CONSIDERANDO, que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado
Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de Calamidade Pública
para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;
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CONSIDERANDO, que o Governador do Estado de Mato Grosso por meio do DECRETO
Nº 424, DE 25 DE MARÇO DE 2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito
da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e
financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 18, 23, II, 24, XII, e 30, I, da Constituição Federal,
em especial a competência concorrente do Ente Municipal para a adoção de
providências normativas e administrativas em âmbito local, e, também, considerando a
decisão monocrática exarada pelo Ministro Marco Aurélio na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6341 MC/DF (DJE 25/03/2020) e do Ministro Alexandre de
Moraes na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 672 – DF;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 437, de 03 de abril de 2020, que Cria o
programa "Eu cuido de você e você cuida de mim" em todo o território de Mato Grosso.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 23, de 14 de Abril de 2020, estabelece
medidas adicionais e temporárias no âmbito do Município de Ponte Branca para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, nacional e
regional de combate a propagação do coronavírus (COVID-19).
DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado até 30 de Maio de 2020, as medidas temporárias de prevenção
ao contágio e de enfrentamento da emergência da saúde pública, estabelecidas pelo
Decreto Municipal nº. 23 de 14 de Abril de 2020, com exceção do toque de recolher que
não mais será mais fixado pelo Município.

Art. 2º Poderão ser flexibilizadas, restauradas ou incluídas novas medidas com a
finalidade de prevenção e enfrentamento no novo Coronavírus, de acordo com a
realidade do Município de Ponte Branca – MT.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogandose as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ponte Branca, Estado de Mato Grosso, em 30 de Abril
de 2020.
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