
Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 
www.itauba.mt.gov.br 

 

 

DECRETO Nº. 074, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

 
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚBA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, SENHOR VALCIR DONATO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE 
CONFERE A LEI ORGÂNICA DE ITAÚBA, 

 
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde de 

uma PANDEMIA DE COVID-19. 
 
CONSIDERANDO a situação de Emergência decretada no âmbito do 

Município de Itaúba-MT, por intermédio do Decreto nº. 021, de 22 de março de 2020.  
 
CONSIDERANDO que atualmente essa Municipalidade possui apenas 5 

(cinco) casos confirmados de pessoas que contraíram o COVID-19, sendo que todos eles 
encontram-se nos últimos dias da imprescindível quarentena, que por sua vez, não 
acarretou nenhuma complicação passível de internação, bem como, 13 (treze) pessoas que 
encontram-se em isolamento e aguardando o resultado do Laboratório Central de Mato 
grosso (LACEN), ante os efeitos assintomáticos que apresentaram, contudo, sem qualquer 
complicação.  

 
CONSIDERANDO a redução demasiada e expressiva – positiva – do número 

de casos confirmados bem como de óbitos decorrentes do novo Corona Vírus (COVID-19) 
no âmbito do Município de Itaúba-MT, em decorrência das mediadas amplas e estratégicas 
adotadas pelo Poder Executivo Municipal, que por sua vez, a esperada evolução da COVID-
19 se comportou dentro de padrões que permitem, nesse momento, a retomada segura, 
porém gradual, de atividades em geral;  

 
CONSIDERANDO que a prática de atividades esportivas resulta em benefícios 

imensuráveis à saúde do ser humano, sendo eles imprescindíveis para retorno da vida 
normal das pessoas.  

 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas de combate ao 

COVID-19.  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A partir da vigência do presente regulamento fica autorizada a realização dos 
seguintes eventos: 
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§ 1º Jogos de futebol, volei, handebool, basquete, ou qualquer outra modalidade esportiva, 
amadora e/ou recreativa, ficando vedada a utilização de campos e quadras públicas, bem 
como a presença de público externo, torcida, observadores, etc.; 
 
I – Os desportistas que estiverem no recinto e não estiverem efetivamente praticando 
nenhuma atividade, seja ela qual for, deverá manter a utilização de máscaras.  
 
§ 2º Eventos sociais com no máximo 100 (cem) pessoas por evento, respeitado o limite de 
50% (cinquenta) por cento da capacidade máxima do local, tendo como base o metro 
quadrado e o espaçamento de 1,5m (um metro e meio) entre pessoas;  
 
§ 3º Eventos corporativos, empresariais, técnicos e científicos, com no máximo 100 (cem) 
pessoas por evento, respeitando o limite de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
máxima do local, tendo como base o metro quadrado e o espaçamento de 1,5m (um metro e 
meio) entre pessoas; 
 
§ 4º Os eventos estabelecidos neste artigo, devem observar os protocolos de saúde e as 
normas sanitárias, tais como a medição da temperatura corporal das pessoas na entrada 
dos estabelecimentos, impedindo sua entrada em caso de registro igual ou superior a 37,8º, 
o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, a utilização de máscaras, a 
disponibilização de materiais de higienização (álcool na concentração de 70% e/ou água e 
sabão), limpeza e desinfecção do local antes e após a realização de cada evento/sessão;  
 
Art. 2º As disposições contidas nesse regulamento adequam no couber as demais 
regulamentações municipais sobre os temas abordados.   
 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.  
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúba/MT, em 24 de setembro de 2020. 
 
 
 

VALCIR DONATO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
 
PUBLICADO E AFIXADO NO MURAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 24/09/2020 A 25/10/2020. 
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