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PORTARIA Nº 002 DE 21 DE MARÇO DE 2020 

COMITÊ GESTOR DO MUNICÍPIO DE 
ARENÁPOLIS - MT DE CONTROLE E COMBATE 
AO CORONAVIRUS COVID -19 

O Comitê Gestor do Controle e Combate ao COVID-19 de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas DETERMINA: 

Art. 1°. Fechamento de todo comércio e prestação de serviços imediatamente até o dia 30 de março 
do corrente ano, excetuando os mercados, farmácias, panificadoras, laboratórios e postos de 
combustível (Exceto conveniências). 

Art. 2°. Fechamento de Bares, lanchonetes e restaurantes até o dia 30 de março do corrente ano, 
ficando autorizado somente a entrega a domicilio até às 21 :00 horas. Os estabelecimentos que 
necessitam ficar com portas e janelas abertas, não estarão autorizados a funcionar. 

Art. 3°. As atividades de supermercados, mercados e mercearias, deverão permitir apenas a 
entrada de 02 (duas) pessoas por caixa em funcionamento. Os mercados deverão orientar e 
estimular o atendimento a domicilio e criar estratégias de controle de pessoas dentro do 
estabelecimento, para que não haja a aglomeração de pessoas, organizando o fluxo para o 
distanciamento 1,5 metros entre as pessoas. 

Art. 4º.Formação de barreiras de triagem dos viajantes na entrada da cidade, através dos 
profissionais da saúde; fiscais de vigilância sanitária e epidemiológica e posterior encaminhamento 
dos casos suspeitos para serviços de atendimento médico ou indicação de quarentena imediata. 

Art. 5º. Disponibilização de profissionais de outras secretarias para realização de fiscalização e 
controle nos comércios, lojas e na entrada da cidade. 

Esta Portaria entra em vigor no dia 21 de março de 2020. 

Comitê Municipal de Combate e Controle ao COVID-19, em 21 de março de 2020. 
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Reunião do Comitê Gestor de Controle e Combate ao COVID-19 de 

Arenápolis juntamente com os representantes dos municípios de 

Nortelândia, Nova Marilândia e Santo Afonso. 

Aos 21 (Vinte e um dias) do mês de março do ano de Dois mil e vinte, na 
secretaria municipal de saúde, localizado na Rua Castelo Branco, Bairro Vila 
Nova, estiveram presentes a Secretária Municipal de Saúde - Maria das Graças, 
os membros do comitê de controle e combate ao Coronavírus de Arenápolis e 
os Prefeitos de Nortelândia- Josemar Fernandes, Prefeito de Arenápolis - José 
Mauro Figueiredo, Prefeito de Santo Afonso - Joab de Almeida, Secretário de 
Saúde de Nova Marilândia Luís Fernando Falcão e os representantes de 
empresas da região. Diante da atual situação do Coronavírus no Brasil e no 
estado de Mato Grosso, foi convocado está reunião para tratar de medidas de 
controle e combate ao novo Coronavírus. A empresa União Avícola, citou que 
está aplicando as medidas de prevenção, como: Triagem dos motoristas, sendo 
verificado temperatura e sinais vitais, disponibilizando (EPI) e aplicando 
questionário para liberação de entradas dos mesmos, com restrição para 
permanecer nas cabines dos caminhões até o carregamento, as refeições estão 
sendo oferecidas externamente para os motoristas. Aos colaboradores estão 
sendo oferecidos barreiras sanitárias e panfletos informativos de higiene 
pessoal e precaução padrão para prevenção da disseminação do Coronavírus. 
A gerente da unidade Isabelitha Peron, ainda citou que a alimentação está sendo 
reforçada, para melhora da imunidade dos colaboradores. Isabelita informou 
que será realizado uma triagem aos colaboradores antes de entrarem nos ônibus 
de transporte para empresa. O diretor de operações da empresa Biopar - Romulo 
Morandin, citou as medidas que estão sendo tomadas pela empresa, tais como: 
portaria e faturamento estão utilizando máscaras e luvas a todo instante, 
utilizando álcool 70% na higienização das mãos, os motoristas que chegam na 
empresa estão recebendo máscaras e luvas e são obrigados a higienizar as mãos, 
não podendo descer do caminhão dentro da empresa, os motoristas que não 
concordarem com os procedimentos, não estão autorizados a entrar na empresa. 
Romulo ainda cita a limpeza dos pisos e mesas com álcool 70% , 4 vezes ao 
dia, sendo ainda disponibilizado um ( 1) litro de álcool 70% para todos os 
colaboradores levarem para suas residências. A empresa disponibiliza EPI em 
todos os setores, todos os colaboradores acima de 60 anos e os que 
apresentarem sintomas, estão dispensados imediatamente. O proprietário do 
Lacforte, citou que caminhões que chegam para carregamentos de mercadorias, 
o motorista não terá acesso com nenhum funcionário do carregamento, no qual 
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é oferecido máscaras e luvas para os mesmos. Os motoristas que transportam 
leite estão sendo orientados a deixar o caminhão no local de descarga e ir para 
sua residência, não podendo circular no pátio da empresa. Marcos ainda citou 
que os funcionários estão sendo orientados a não aglomeração, e ao final do 
turno, irem para suas residências, relata ainda que medidas de higiene padrão 
já estão sendo tomadas. Os prefeitos representando os municípios após ampla 
discussão, decidiram que será mantida em funcionamento aquilo que é 
essencial para vida, sendo adotado a portaria em anexo. 
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