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DECRETO Nº. 162/2021 
De: 20 de Dezembro de 2021 

 

Dispõe sobre medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao 

contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do município 

de Porto dos Gaúchos e dá outras providências. 

 

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, Prefeito do Município de 

Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município, e; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica determinado no âmbito do Município de Porto dos 

Gaúchos, como medida de interesse sanitário de caráter excepcional, a necessidade de 

comprovação de imunização contra COVID-19 ou ainda mediante apresentação de teste contra 

COVID-19 (RT-PCR), realizado no período máximo 48 horas, para ingresso e permanência nos 

seguintes estabelecimentos e locais de uso coletivo: 

I - Estádios e ginásios esportivos; 

II - Cinemas, teatros, museus, salões de jogos; 

III - Casas de shows e apresentações artísticas em geral; 

Art. 2º Deverá ainda ser apresentada a comprovação de imunização 

contra COVID-19, para ingresso e permanência nos órgãos públicos municipais, salvo hospitais 

públicos e privados. 

Parágrafo único. Recomenda-se o atendimento das disposições 

contidas no presente artigo ao serviço público Federal e Estadual executados no âmbito do 

Município de Porto dos Gaúchos, inclusive aqueles integrantes do Poder Judiciário, Poder 

Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. 

Art. 3º A vacinação a ser comprovada prevista nos artigos anteriores 

corresponderá a 2ª dose ou a dose única conforme o caso. 

Art. 4º As medidas previstas no presente decreto poderão ser objeto de 

alteração, considerando o monitoramento da evolução da COVID-19 no âmbito do território 

municipal. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, Gabinete do Prefeito 

Municipal, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU 

Prefeito Municipal 


