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CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 46  No prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação 
deste Decreto, os órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual 
deverão:

I - Analisar, de ofício, a vida funcional de todos servidores lotados 
em suas unidades para o fim de estabelecer o usufruto de férias eventual-
mente acumuladas acima de 02 (dois) períodos.

II - Realizar a regularização mediante lançamento de todos os 
períodos de férias usufruídos ou a usufruir, que não estejam no Sistema 
Estadual de Administração de Pessoas - SEAP.

III - Elaborar e publicar escala de férias excepcional, contendo as 
férias eventualmente acumuladas acima de 02 (dois) períodos.

§ 1º  A escala de férias deverá ser programada conjuntamen-
te pelos servidores e sua chefia imediata, mantendo pelo menos 2/3 (dois 
terços) dos servidores lotados na unidade e ainda observando o funciona-
mento permanente, a conveniência e necessidade do serviço.

§ 2º  As férias acumuladas de que trata esse artigo deverão ser 
usufruídas em até 36 (trinta e seis) meses contados da data da publicação 
deste Decreto.

§ 3º  Depois de publicada a escala das férias que excederem 
ao acúmulo permitido, será autorizada uma única alteração por etapa, 
mediante justificativa formal desde que respeitado o limite máximo de 
usufruto de que trata o parágrafo anterior.

Art. 47  O descumprimento dos prazos e obrigações estipulados 
por este Decreto sujeitará o servidor e os superiores hierárquicos às 
penalidades disciplinares previstas em lei, bem como determinará a 
imposição de regime cautelar de bloqueio nos sistemas corporativos do 
órgão ou entidade responsável.

Art. 48  O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber, aos 
servidores e aos empregados públicos requisitados ou cedidos de outro 
órgão ou entidade de qualquer ente federativo, bem como, aos servidores 
contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público.

Art. 49  A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
realizará o monitoramento e expedirá as instruções complementares que 
se fizerem necessárias à aplicação deste Decreto, podendo, inclusive, 
prorrogar os prazos estabelecidos neste Decreto mediante solicitação 
contendo justificativa de interesse público especificamente formalizado pelo 
dirigente máximo do órgão ou entidade a que o servidor estiver vinculado.

Art. 50  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 51  Revogam-se o Decreto n.º 1.317, de 11 de setembro de 
2003; o Decreto n.º 3.549, de 22 de julho de 2004; o Decreto nº 886, de 08 
de dezembro de 2011, bem como as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28  de   setembro   de 2020, 199º 
da Independência e 132º da República.

*Republicado por ter saído incorreto no D.O. de 29.09.20, à p. 01.
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DECRETO Nº   658,  DE 30  DE  SETEMBRO  DE 2020.

Atualiza 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

CONSIDERANDO a não prorrogação dos efeitos do Decreto nº 
424, de 25 de março de 2020, que declarou o estado de calamidade pública 
no âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos so-
cioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente 
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o princípio da continuidade do serviço público 
que deve ser observado pela Administração Pública e as peculiaridades 
das atividades desenvolvidas pelas secretarias e entes vinculados ao Poder 
Executivo Estadual;

CONSIDERANDO a redução no número da média móvel de 
casos confirmados de Covid-19, de hospitalizações e de óbitos no âmbito 
estadual,

DECRETA:

Art. 1º  Este Decreto atualiza as medidas excepcionais, para a 
prevenção dos riscos de disseminação do novo coronavírus (COVID-19) no 
âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º  Fica restabelecida a jornada regular de trabalho de 
06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, ou outra regulamentada em norma 
específica, e o retorno dos servidores ao trabalho presencial. 

Art. 3º  Mediante requerimento formal e comprovação 
documental, a realização de teletrabalho deverá ser autorizada aos 
integrantes do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), assim 
considerados os servidores públicos com:

I - mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que 
reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabetesinsulino-dependentes;
III - insuficiência renal crônica;
IV - doença respiratória crônica;
V - doença cardiovascular crônica;
VI - câncer;
VII - doença autoimune ou outras afecções que deprimam o 

sistema imunológico; e
VIII - gestação em curso ou lactantes para amamentação do 

próprio filho até a idade de 12 (doze) meses.

§ 1º  Deverão, ainda, submeter-se ao regime de teletrabalho, 
exceto quando submetido a teste e seu resultado for negativo, os servidores:

I - que tenham tido contato direto ou que compartilhe o mesmo 
ambiente familiar com casos confirmados de Covid-19, pelo prazo prescrito 
por médico, limitado a 14 (quatorze) dias;

II - que apresentem sinais e sintomas gripais, tais como tosse, 
febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar, até 3 (três) dias 
após o fim dos sintomas.

§ 2º  Caberá à chefia imediata orientar o servidor público que 
estiver em teletrabalho sobre as atividades a serem desenvolvidas, a fim de 
preservar a prestação de serviços de competência da unidade.

§ 3º  Caso as atividades desempenhadas pelos servidores de que 
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