ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº. 409
DE 07 DE JUNHO DE 2022.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o art. 74, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e;
CONSIDERANDO a Recomendação do Centro de Operações em Emergência –
COE/MT, que em análise de risco, por meio de estudos da equipe de Vigilância
Epidemiológica, recomendou a utilização de máscaras nas escolas de Mato Grosso
(http://www.saude.mt.gov.br/noticia-impressao/8584#);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base na
Recomendação do Centro de Operações em Emergência – COE/MT, expediu a Notificação
Recomendatória nº 04/2022 ao Município de Cáceres;
CONSIDERANDO necessidade de atualização das medidas excepcionais, de caráter
temporário, no âmbito interno do Poder Executivo Municipal em conformidade com as
modificações dos índices de contaminação, internação e óbitos decorrentes da pandemia
em curso;
CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública
Municipal com a preservação da saúde e bem-estar de toda população cacerense;
CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo nº14136 de 07
de junho de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º O uso de máscaras de proteção no âmbito do Município de Cáceres passa
a observar as seguintes disposições:
I- uso obrigatório:
a) estabelecimentos e serviços de saúde;
b) idosos acima de 70 (setenta) anos;
c) imunossuprimidos;
d) pacientes com comorbidades;
e) pessoas não imunizadas contra COVID-19;
f) pessoas com sintomas gripais, bem como aquelas que tiveram contato recente
com pacientes acometidos pela COVID-19;
g) alunos e todos os profissionais das unidades de ensino de educação infantil e
instituições de ensino fundamental, públicas e privadas. Essa obrigatoriedade se
estende a todos que adentrarem a unidade escolar.
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II – uso facultativo:
a) atendimento ao público em geral;
b) eventos em geral;
c) igrejas, templos e congêneres;
d) estádios e ginásios esportivos em geral;
e) supermercados e demais estabelecimentos comerciais.
Art. 2º As disposições contidas no presente Decreto entram em vigor na data de
sua publicação, revogando decretos anteriores, em especial o Decreto nº 270, de 18 de
abril de 2022.
Prefeitura Municipal de Cáceres, 07 de junho de 2022.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres
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