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DECRETO N.º 4234 , DE 02 DE JULHO DE 2021 

 

Altera dispositivos constantes no Decreto nº 4.139/2021 que dispõe sobre a adoção, no âmbito da 

administração pública direta e indireta do município de Nova Xavantina, de medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19) e dá outras providências; e 

 

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Sanitário e demais legislações que trata da 

matéria: 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto nº 10.282, 

de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços 

públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o termo de conciliação CIA nº 0015738-16.2021.8.11.0000, solicitante a 

Associação Mato-Grossense dos municípios, solicitado o  Estado de Mato Grosso tendo como conciliadores 

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira / Mediador Romeu Ribeiro Primo e participação do Sec. De Saúde de 

Mato Grosso – Mauro Carvalho o qual o Prefeito do Município de Nova Xavantina-MT foi um dos 

participantes; 

CONSIDERANDO que atualmente o Município de Nova Xavantina/MT está inserido no nível 

de classificação MODERADO, conforme o Boletim Informativo do dia 02 de Julho de 2021 da SMS/NX 

com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Nova Xavantina/MT; 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto de nº 874 de 25 de Março de 2021, que estabelece 

medidas obrigatórias quando a Taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85% (oitenta e 

cinco por cento); e  

CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública com a 

preservação da saúde e bem estar de toda população Xavantinense. DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 6º do Decreto n.º 4.139/2021, passa a vigorar com as seguintes redações:  

 

“Art. 6º As atividades econômicas de restaurantes, padarias, lanchonetes e similares, funcionarão 

observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira à sábado das 05h às 22h e aos 

domingos das 5h as 22h, após estes horários poderão trabalhar sem a presença/utilização de 

mesas e cadeiras somente na modalidade delivery e pronta entrega. 

................................................................................................................................................................ 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 02 de Julho de 2021. 

 

 

João Machado Neto – João Bang  

Prefeito Municipal  


