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OFÍCIO CIRCULAR Nº 024/PRESIDÊNCIA/2020/AMM 

Cuiabá/MT, 30 de maio de 2020. 

 

 

Aos Senhores Prefeitos e Prefeitas, 

Assunto: Orientação sobre o recebimento do repasse do auxílio 

financeiro para enfrentamento ao COVID-19. 

 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, a 

Associação Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos interesses dos 

Municípios de Mato Grosso, vem, orientar os Municípios sobre 

cuidados essenciais que o Município deve tomar, para o 

recebimento do repasse do auxílio financeiro para enfrentamento 

ao COVID-19, previsto na Lei Complementar nº. 173/2020.  

 

A Lei Complementar nº. 173/2020, foi publicada no 

dia 28 de maio de 2020, estabelecendo o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), e alterando 

a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal). 
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E de acordo com o art. 5º, §7º da Lei Complementar 

nº. 173/2020, se o Município entrou com ação contra a União após 

a data de 20 de março de 2020, que tenha como causa de pedir, 

direta ou indiretamente, a pandemia do COVID-19, deve renunciar 

ao direito sobre o qual se funda a ação no prazo máximo de 10 

(dez) dias, contados da data da publicação da lei complementar, 

para fazer jus ao auxílio. Veja: 

 

Art. 5º A União entregará, na forma de 

auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, em 4 (quatro) 

parcelas mensais e iguais, no exercício de 

2020, o valor de R$ 60.000.000.000,00 

(sessenta bilhões de reais) para aplicação, 

pelos Poderes Executivos locais, em ações de 

enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de 

seus efeitos financeiros, da seguinte forma: 

(...) 

§ 7º Será excluído da transferência de que 

tratam os incisos I e II do caput o Estado, 

Distrito Federal ou Município que tenha 

ajuizado ação contra a União após 20 de março 

de 2020 tendo como causa de pedir, direta ou 

indiretamente, a pandemia da Covid-19, 

exceto se renunciar ao direito sobre o qual 

se funda em até 10 (dez) dias, contados da 

data da publicação desta Lei Complementar. 
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Dessa forma, o Senhor (a) Prefeito (a) deve conversar 

com o setor jurídico do Município e verificar se existe alguma 

ação interposta após a data de 20 de março de 2020, nos termos 

do §7º do Art. 5º da Lei Complementar nº. 173/2020. 

 

Sendo verificada a existência de ação, deverá o 

Município através de uma petição simples renunciar o direito 

sobre a qual se funda a ação, utilizando-se do Art. 487, III, 

alínea C do CPC, e fazendo menção ao §7º do Art. 5º da Lei 

Complementar nº. 173/2020. 

 

O prazo final é no dia 06 de junho de 2020 (Sábado), 

mas a AMM prezando pela máxima cautela sempre, orienta para que 

façam a petição até o dia 03 de junho de 2020, com dias de 

antecedências, para não serem surpreendidos com problemas 

técnicos. 

 

Sendo o que tínhamos para esclarecer no momento, 

renovamos nossos protestos de elevada e distinta consideração.  

 

Atenciosamente, 

 

         NEURILAN FRAGA 

           PRESIDENTE  
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