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DECRETO
<BEGIN:1156109:1>

DECRETO Nº  415, DE   20  DE  MARÇO DE 2020.

Em caráter excepcional, suspendo 
o vencimento dos débitos do IPVA 
relativos ao exercício de 2020, vencíveis 
nos meses de março e abril de 2020, e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, e

CONSIDERANDO que se alastram no Estado os efeitos e consequên-
cias da pandemia que assola o planeta com o surto do COVID-19, inclusive 
acarretando relevantes dificuldades para a economia brasileira, mundial e, 
por conseguinte, do nosso Estado;

CONSIDERANDO ser imperativo e premente que o Governo do Estado 
adote medidas urgentes e extraordinárias para minimizar os efeitos que 
comprometem as finanças privadas e, em decorrência, as finanças públicas;

D E C R E T A:

Art. 1° Em caráter excepcional, o vencimento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, relativo ao exercício de 2020, 
referente aos veículos identificados por placa com finais 4 e 5 ou 6 e 7, 
fixados para os meses de março e abril de 2020, nos termos do caput do 
artigo 16 do Decreto n° 1.977, de 23 de novembro de 2000, ficam, respecti-
vamente, postergados para os meses de maio e junho de 2020.

Parágrafo único Ao pagamento do IPVA nas hipóteses de que trata 
o caput deste artigo, para fins de determinação das datas limites para 

desconto e parcelamento, aplicam-se as disposições previstas em portaria 
do Secretário de Estado de Fazenda para as hipóteses de vencimento nos 
meses de maio ou junho de 2020.

Art. 2° Também em caráter excepcional, ficam suspensos os 
vencimentos das parcelas previstos para os meses de março e abril de 
2020, relativas aos acordos de parcelamento do IPVA do exercício de 2020, 
postergando-se, respectivamente, para a mesma data dos meses de maio 
e junho de 2020, acrescentando-se, assim, dois meses-calendário ao termo 
final do prazo para encerramento do termo de acordo celebrado.

Art. 3° O disposto neste decreto não autoriza a restituição ou 
compensação de importâncias já pagas ou anteriormente compensadas ou 
depositadas, ou, ainda, recolhidas em execuções fiscais diretamente à Pro-
curadoria-Geral do Estado.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT,  20  de março de 2020, 199° da 
Independência e 132° da República.

<END:1156109:1>
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DECRETO Nº  416, DE 20  DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre medidas excepcionais, de 
caráter temporário, para a prevenção 
dos riscos de disseminação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito 
interno do Poder Executivo do Estado 
de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III e V, da Constituição 
Estadual e artigo 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos nº 407, de 16 de 
março de 2020, e nº 413, de 18 de março de 2020,

CONSIDERANDO a primeira confirmação de diagnóstico de 
coronavírus no âmbito do Estado de Mato Grosso e a necessidade de 
atualização das medidas de enfrentamento à pandemia em curso.

D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas excepcionais, de 
caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública 
estadual.

Art. 2º Para os efeitos deste decreto, considera-se:

I - teletrabalho: modalidade em que o servidor ou empregado 
público executa suas atribuições funcionais fora das dependências de sua 
organização, mediante o uso de tecnologias de informação.

II - revezamento: modalidade de jornada de trabalho que poderá 
ser realizada sob a forma de escala de dias ou turno de trabalho.

III - redução de jornada: redução temporária da jornada de 
trabalho, sem compensação ou redução de remuneração ou subsídio.

Art. 3º. Fica definida, em caráter excepcional e temporário, 
a jornada de trabalho no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato 
Grosso das 7h30 às 13h30.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às atividades 
sujeitas a regimes especiais de jornada, regulamentados em norma 
específica.

Art. 4º Fica proibida a utilização de sistema biométrico para 
qualquer finalidade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato 
Grosso.

Parágrafo único O registro de ponto deverá ser feito de forma 
remota ou por meio de anotação em formulário de ponto.

Art. 5º. Fica autorizada a realização de atividades em regime 
de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, 
resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a 
preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e 
prioritários.

§ 1º A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os 
meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato 
regulamentar específico.

§ 2º Durante a jornada de trabalho, deve ser garantida a 
presença física de, ao menos, 01 (um) representante por unidade adminis-
trativa (coordenadoria, superintendência, unidade e secretaria-adjunta), o 
qual poderá ser o próprio chefe imediato.

§ 3º Cabe à chefia imediata da unidade administrativa, juntamente 
com o respectivo secretário adjunto, decidir quanto à efetiva necessidade 
da presença física do servidor na Secretaria.

§ 4º Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar 
atividades em teletrabalho será concedida, de ofício, férias e/ou de licença
-prêmio por assiduidade.

Art. 6º. Deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de 
teletrabalho os servidores (grupo de risco):

I - os servidores e empregados públicos com mais de 60 

(sessenta), salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades 
de setores que exijam deslocamento;

II - diabéticos;
III - hipertensos;
IV - com insuficiência renal crônica;
V - com doença respiratória crônica;
VI - com doença cardiovascular;
VII - com câncer
VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam 

o sistema imunológico;
IX- gestantes e lactantes.

Art. 7º. Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de 
março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos 
comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato 
direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.

Art. 8º. Nas hipóteses previstas nos arts. 5º (grupo de risco) e 
6º (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas 
pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providencia-
da, a critério exclusivo da Administração:

I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;
II -  a concessão, de ofício, de férias;
III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Art. 9º Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a 
licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, 
ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir 
do dia 30 de março de 2020.

Parágrafo único Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão efetivar os atos administrativos necessários à regularização do 
disposto no caput deste artigo.

Art. 10 Nas hipóteses em que não for possível a prestação 
de serviços em regime de teletrabalho, fica autorizada a realização de 
revezamento, em dias alternados, desde que não haja prejuízo às atividades 
do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir 
a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e 
prioritários.

§1º Caberá ao órgão de lotação do servidor, por meio de ato 
normativo, a edição da escala de revezamento.

§ 2º O regime de revezamento deverá ser conciliado com 
atividades sujeitas ao teletrabalho, ainda que tais atividades sejam oriundas 
de unidade administrativa diversa daquela em que o servidor está lotado.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será regulamentado em ato 
normativo próprio.

Art. 11 Ficam mantidos os serviços de fiscalização nos órgãos 
competentes, observadas as disposições contidas neste Decreto.

Art. 12. O servidor em teletrabalho e/ou em regime de 
revezamento deve, obrigatoriamente, sujeitar-se às medidas de restrição 
social e demais orientações emanadas nos órgãos sanitários federais, 
estaduais e municipais que não conflitem com a presente Decreto.

Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput ensejará 
a responsabilização funcional do servidor.

Art. 13 As disposições deste decreto aplicam-se, no que couber, 
aos empregados públicos, terceirizados, estagiários e demais agentes que 
possuam vínculo com os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Art. 14 Os serviços públicos disponíveis de forma eletrônica (site, 
teleatendimento e congêneres) ficam suspensos na forma presencial.

Parágrafo único O atendimento presencial deverá respeitar as 
normas de segurança e vigilância sanitária, especialmente mantendo 1,5 m 
de distância entre as pessoas.

Art. 15 No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança 
Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas.

Parágrafo único. Nas áreas finalísticas das secretarias de que 
trata o caput deste artigo, serão adotadas medidas específicas em ato 
normativo interno, desde que garantida a continuidade dos serviços e 
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respeitadas as diretrizes gerais definidas neste decreto.

Art. 16 Os órgãos e entes estaduais que necessitem realizar 
vistorias in loco para prestação de serviços poderão utilizar imagens de 
satélite de alta resolução.

Art. 17 Poderão ser suspensas as atividades dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Estadual, desde que garantido o atendimento 
a situações urgentes, observada a autorização prévia do Gabinete de 
Situação.

Art. 18 As reuniões de todos os conselhos da Administração 
Direta e Indireta deverão ser realizadas por meio de videoconferência.

Art. 19 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 20  de  março  de 2020, 199º da 
Independência e 132º da República.

<END:1156110:3>
<BEGIN:1156111:3>

DECRETO Nº  417,  DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a suspenção de prazos em 
Processos Administrativos, inclusive em 
Processos Administrativos Tributários no 
âmbito do Poder Executivo Estadual, e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, e

CONSIDERANDO os problemas advindos pela pandemia do coronavírus 
(2019-nCoV) que podem causar dificuldades ao cidadão mato-grossense 
no cumprimento de prazos junto aos órgãos estaduais;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto n° 413, de 18 de março 
de 2020, que dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do 
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

D E C R E T A:

Art. 1° Ficam suspensos, por 30 (trinta) dias, os prazos nos processos 
administrativos em tramitação no âmbito do Poder Executivo Estadual.

§ 1° A suspensão de prazos prevista no caput deste artigo alcança, 
inclusive, os pedidos de revisão de lançamento tributário, bem como os 
prazos recursais nos Processos Administrativos Tributários, em tramitação 

junto à Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 2° O disposto neste artigo não impede que o interessado efetue a 

apresentação dos respectivos documentos e recursos durante a vigência 
da suspensão.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 20 de março de 2020, 199° da Inde-
pendência e 132° da República.

<END:1156111:3>
<BEGIN:1156112:3>

DECRETO Nº  418, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Introduz alterações no Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 
de março de 2014, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, e

CONSIDERANDO que se alastram no Estado os efeitos e consequên-
cias da pandemia que assola o planeta com o surto do COVID-19;

CONSIDERANDO ser imperativo e premente que o Governo do Estado 
adote medidas urgentes e extraordinárias para combate à propagação do 
indicado vírus;

D E C R E T A:

Art. 1° Fica acrescentado o artigo 34-A ao Anexo IV do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, conforme 
segue:

“Art. 34-A Saídas internas de mercadorias em decorrência de 
doações ao Governo do Estado de Mato Grosso para utilização no combate 
à propagação do COVID-19, bem como a correspondente prestação de 
serviço de transporte.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, às doações de 
insumos necessários à fabricação de produtos utilizados no combate à 
propagação do COVID-19.

§ 2° Não se exigirá o estorno do crédito relativo à entrada das 
mercadorias, ou dos respectivos insumos, objeto das saídas a que se refere 
este artigo.

§ 3° Este benefício vigorará até 30 de junho 2020.”

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT,  20  de março de 2020, 199° da 
Independência e 132° da República.

<END:1156112:3>
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DECRETO Nº  419, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre medidas temporárias 
restritivas às atividades privadas para 
prevenção dos riscos de disseminação do 
Coronavírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III e V, da Constituição 
Estadual e artigo 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO  a publicação do Decreto nº 407, de 16 de 
março de 2020, e do Decreto nº 413, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO a primeira confirmação de diagnóstico de 
coronavírus no âmbito do Estado de Mato Grosso e a necessidade de 
atualização das medidas de enfrentamento à pandemia em curso.

D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas excepcionais, 
de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública 
estadual.

Art. 2º Fica proibida qualquer forma de aglomeração de pessoas 
em locais públicos ou privados, inclusive em eventos, festas, feiras, igrejas, 
templos, reuniões em praças, ginásios esportivos, academias, modalidades 
esportivas coletivas e outras atividades congêneres.

§ 1º Fica autorizado o funcionamento das atividades privadas 
que possam ser exercidas com respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m 
entre as pessoas e seguirem às demais normas sanitárias de prevenção 
à disseminação ao coronavírus, em especial a atividade de comércio de 
alimentos, medicamentos e combustíveis.

§ 2º Os bares, restaurantes e similares deverão ter lotação 
máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, atendido o dis-
tanciamento mínimo e as normas sanitárias dispostas no §1º deste artigo.

§ 3º O descumprimento das regras deste artigo ensejará 
aplicação de penalidades administrativas cabíveis, inclusive interdição 
compulsória, pelos órgãos sanitários e PROCON.

§ 4º As Polícias Militar e Civil, os Bombeiros Militares e a Defesa 
Civil deverão apoiar os órgãos sanitários e PROCON para o cumprimento 
do disposto neste artigo, podendo aplicar, diretamente as penalidades ad-
ministrativas cabíveis.

Art. 3º No âmbito do Estado de Mato Grosso, os postos de 
combustíveis poderão funcionar, exclusivamente, de segunda-feira à 
sábado, no período de 7h as 20h.

Art. 4º Enquanto vigente este decreto, ficam fechados os 
parques públicos e privados no território matogrossense.

Art. 5º O transporte coletivo municipal e metropolitano somente 
poderá ocorrer com passageiros sentados.

Parágrafo único Fica proibido o transporte coletivo intermuni-
cipal.

Art. 6º Fica proibida a utilização do banco dianteiro do passageiro 
no transporte individual remunerado de passageiros, seja por meio de taxi, 
aplicativo ou congêneres.

Parágrafo único A parte interna do veículo deverá ser submetida 
a assepsia após a finalização de cada atendimento.

Art. 7º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  20  de  março  de 2020, 199º da 
Independência e 132º da República.

<END:1156114:4>
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Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Rua Júlio Domingos de Campos

CEP 78050-970 - Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97

www.iomat.mt.gov.br
Acesse o portal E-Mato Grosso

www.mt.gov.br

ORIENTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 005/2008 do 
Diário Oficial de 27 de maio de 2008, as matérias deverão ser 
enviadas pelo sistema IOMATNET e no balcão da IOMAT, 

pessoalmente, em Pen Drive, CD-ROM ou através do correio 
eletrônico, publica@iomat.mt.gov.br, até as 16:00hs.

Os arquivos deverão ser em extensão .rtf, .doc ou .docx

ATENDIMENTO EXTERNO

De acordo com a Portaria nº 030/2019/SEPLAG do Diário 
Oficial de 05 de Abril de 2019, o atendimento é de Segunda à 

Sexta-feira, das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs.

(65) 3613-8000

Limitando, qual novo colosso,
O ocidente do imenso Brasil,

Eis aqui, sempre em flor, Mato Grosso,
Nosso berço glorioso e gentil!

Eis a terra das minas faiscantes,
Eldorado como outros não há

Que o valor de imortais bandeirantes
Conquistou ao feroz Paiaguás!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Terra noiva do Sol! Linda terra!
A quem lá, do teu céu todo azul,

Beija, ardente, o astro louro, na serra
E abençoa o Cruzeiro do Sul!

No teu verde planalto escampado,
E nos teus pantanais como o mar,
Vive solto aos milhões, o teu gado,
Em mimosas pastagens sem par!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

HINO DE MATO GROSSO

Decreto Nº 208 de 05 de setembro de 1983
Letra de Dom Francisco de Aquino Corrêa e música do maestro Emílio Heine

HINO À BANDEIRA DE MATO GROSSO

Letra e música dos autores: Abel Santos Anjos Filho, Tânia Domingas do Nascimento e Hudson C. Rocha
“Uma radiante estrela exalta o céu anil
Fulgura na imensidão do meu Brasil

Constelação de áurea cultura e glórias mil
Do bravo heróico bandeirante varonil 

Que descobrindo a extensa mata sobranceira
Do Centro Oeste, imensa gleba brasileira
Trouxe esperança à juventude altaneira
Delimitando a esfera verde da bandeira. 

Hévea fina, erva-mate preciosa,
Palmas mil, são teus ricos florões;
E da fauna e da flora o índio goza,

A opulência em teus virgens sertões.

O diamante sorri nas grupiaras
Dos teus rios que jorram, a flux.

A hulha branca das águas tão claras,
Em cascatas de força e de luz!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Dos teus bravos a glória se expande
De Dourados até Corumbá,

O ouro deu-te renome tão grande,
Porém mais nosso amor te dará!

Ouve, pois, nossas juras solenes
De fazermos em paz e união,

Teu progresso imortal como a fênix
Que ainda timbra o teu nobre brasão!

Salve, terra de amor, terra de ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

No céu estampas o matiz patriarcal
E ao Sol fulguras belo esplêndido ideal

Na Terra semeando a paz universal
Para colhermos um futuro sem igual. 

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz

Do Brasil é o verde coração”.

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz

Do Brasil é o verde coração. 
Belo pendão que ostenta o branco da pureza

Losango lar da paz e feminil grandeza.
Teu manto azul é o céu que encobre a natureza

De um Mato Grosso emoldurado de beleza. 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,

Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,

Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

HINO NACIONAL

Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva
Gigante pela própria natureza,

És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza

Terra adorada, Entre outras mil,
És tu, Brasil, Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,

Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;

“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,

E diga o verde-louro desta flâmula
Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,

Nem teme, quem te adora, a própria morte!

Terra adorada Entre outras mil,
És tu, Brasil, Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, 

Brasil!
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