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DECRETO Nº 50/2021 
 

 

 

Súmula: “ALTERA O DECRETO Nº 46/2021, PARA 

ATUALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS 

EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS PARA A 

PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE COLIDER/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO, 

Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO a alteração promovida nesta data (16/04/2021), pelo 

Governador do Estado de Mato Grosso, no Decreto nº 874/2021; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas não 

farmacológicas para evitar a disseminação da Covid-19, sem olvidar da 

manutenção das necessidades essenciais coletivas; 

 

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1003497-90.2021.8.11.0000, que acabou por 

vincular os Municípios e seus Gestores, na observância fiel do Decreto 

Estadual nº 874, de 25/03/2021;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter o mínimo funcionamento 

dos segmentos empresariais hoje mais afetados, como os de serviços, 

entre outros, à vista da crítica situação financeira que atravessam em 

decorrência das restrições impostas pela pandemia da Covid-19;  
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D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º. Fica alterado o art. 4º, do Decreto Municipal nº 46/2021, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. O funcionamento das atividades e serviços ficará sujeito às seguintes 

condições: 

I - de segunda à sábado, autorizado o funcionamento somente no período 

compreendido entre às 05h00m e às 22h00m (horário oficial de Mato Grosso);  

II - aos domingos, autorizado o funcionamento somente no período 

compreendido entre às 05h00m e às 12h00m (horário oficial de Mato Grosso);  

§ 1º. Enquanto perdurar os efeitos deste Decreto, o consumo de bebidas 

alcoólicas nos locais de venda, ficará restrito àqueles sentados à mesa do 

respectivo estabelecimento, respeitados os limites de horário e a capacidade 

permitidos para seu funcionamento, obedecidos os protocolos de saúde e 

normas sanitárias já amplamente difundidos, e que estão definidos nos mais 

diversos expedientes (normatizações, regulamentos, informativos, etc.) 

expedidos em nível Federal, Estadual e Municipal. 

(...) 

§ 3º. (Revogado)  

§ 4º. Excepcionalmente, os restaurantes poderão funcionar aos domingos até 

as 15h00m (horário oficial de Mato Grosso), obedecidos os protocolos de saúde 

e normas sanitárias já amplamente difundidos, e que estão definidos nos mais 

diversos expedientes (normatizações, regulamentos, informativos, etc.) 

expedidos em nível Federal, Estadual e Municipal. 

(...)” 

 

Art. 2º. Fica alterado o art. 5º, do Decreto Municipal nº 46/2021, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º. O funcionamento de serviço na modalidade delivery (entrega a 

domicílio) ficará autorizado somente até às 23h59m (horário oficial de Mato 

Grosso), enquanto que o serviço na modalidade take away (pegue e leve) 
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poderá funcionar até 22h45m (horário oficial de Mato Grosso), inclusive aos 

sábados e domingos. 
 

(...)”  

 

Art. 3º. Fica alterado o art. 6º, do Decreto Municipal nº 46/2021, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 6º. Durante a vigência deste Decreto, os eventos sociais, corporativos, 

empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêneres, academias, 

são permitidos, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade 

máxima do local.  
 

§ 1º. As atividades de cunho religioso, incluindo-se o funcionamento dos 

templos, igrejas e congêneres, poderão manter seu exercício e funcionamento, 

de segunda-feira à domingo, das 05h00m até as 22h00m (horário oficial de 

Mato Grosso), sempre respeitando o limite de pessoas presentes, conforme 

previsto no caput;  
 

(...)” 

 

Art. 4º. Fica alterado o art. 8º, do Decreto Municipal nº 46/2021, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 8º. Fica mantida e prorrogada até o dia 23/04/2021, a restrição de 

circulação de pessoas (“toque de recolher”) em todo o território do Município 

de Colider/MT, a partir das 23h00m até às 05h00m (horário oficial de Mato 

Grosso).   
 

§ 1º. Excetuam-se da restrição disposta no caput do presente artigo, os 

funcionários, prestadores e consumidores das atividades e serviços cujo 

funcionamento é permitido após as 23h00m, bem como outras situações 

específicas a serem analisadas pelas autoridades responsáveis pela 

fiscalização. 
 

(...)” 

  

Art. 5º. Fica excepcionalmente autorizado o uso limitado e com restrição 

de horários, da Praça Central (Praça Raimundo Costa Filho), exclusivamente para a 

realização das feiras livres de produtos alimentícios, como hortifrutigranjeiros, entre 

outros, sempre nas quartas-feiras, das 05h00m até às 12h00m, e nas quintas-feiras, das 
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15h00m até às 21h00m (horário oficial de Mato Grosso), dada a natureza de economia 

familiar desta atividade. 

 

Art. 6º. Comunique-se imediatamente deste Decreto, os Agentes 

Municipais de Trânsito do Município de Colider/MT, os Agentes da Vigilância Municipal 

em Saúde, e a Polícia Militar de Colider/MT. 

 

Art. 7º. Dê-se ampla, total e irrestrita divulgação aos termos deste 

Decreto Municipal, para que possa surtir imediatos efeitos. 

 

Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER, ESTADO DE 

MATO GROSSO, EM 16 DE ABRIL DE 2.021. 

 

 

 

 

 

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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