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DECRETO N° 726, DE 23DE JULHO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DO SISTEMA 
DE TELETRABALHO  (HOME OFFICE)  E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA MATO GROSSO, MOISÉS DOS 
SANTOS,no uso das atribuições legais, 

Considerandoo principio da continuidade do serviço público que 
deve ser observado pela Administração Pública; 

Considerando o aumento do número de casos de infecção por 
Covid-19 nos servidores públicos municipais; 

Considerando o aumento de casos relacionados ao COVID-19 
ocorrido nas últimas semanas. 

DECRETA 

CAPÍTULO I 
Regime Especial de Trabalho  

Art.  1°. Fica instituído o regime de trabalho remoto especial nas secretarias, 
procuradoria, controladoria interna e demais unidades administrativas, como medida 
excepcional e transitóriapelo  período compreendido entre 26 de  ¡Who  de 2021  all)  
de nosto de 2021  

§1° 0 regime de trabalho remoto temporário especial, para efeitos deste decreto, 
consistirá no exercício remoto das atividades funcionais durante o horário de 
expediente, devendo o servidor manter-se disponível ao acesso via telefone,  e-mail,  

whatsapp, sistemas de videoconferencia, entre outros. 

§2° Os servidores deverão comunicar as suas respectivas secretarias para fins de 
registro funcional as atividades que estiverem sendo desempenhadas em trabalho 
remoto, se colocando a disposição em sua repartição quando se fizer necessário. 

§3° Fica a cargo dos secretários a seleção dos servidores que permanecerão 
exercendo o serviço de forma presencial visado a manutenção dos serviços essenciais a 
população, devendo, conduto, adotar meios para reduzir o risco de contato dos 
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servidores além de estabelecer escalas de trabalho presencial da unidade, assegurando a 
presença  minima  à manutenção das atividades. 

§4° Poderão os secretários definir rodízio de servidores, em turnos ou dias 
alternados. 

§5°. 0 Setor de Tributos manterá funcionamento em regime de plantão das 
07:00h as13:00h.  

Art.  2°.0 disposto neste decreto não se aplica aos plantões necessários as 
atividades de caráter essencial e emergencial nos órgãos/unidades administrativas do' 
Poder Executivo, que prestam serviços de relevante interesse público, considerados 
essenciais e/ou de prestação continuada, tais como: atendimento à saúde, saneamento 
básico, sepultamento, vigilância, coleta de lixo, licitações, limpeza e prestação de 
serviços de água e esgoto. 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art.  3°.Fica proibido o acesso a todas as cachoeiras localizadas no município 
de Juscimeira-MT.  

Art.  4°.Ficam proibidas aglomerações, estando autorizada a Policia Militar e 
Equipes de Fiscalização a dispersar aglomerações. 

§1°. As atividades privadas, comerciais e religiosas serão permitidas, sem 
restrição de dia e horário, desde que observados os protocolos de convivência, 
distanciamento e de higienização voltados ao combate do COVID-19, com 
limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local.  

Art.  5°.Este Decreto entra em vigor na data de 23 de julho de 2021. 

Moisés dos Santos 
Prefeito Municipal 
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