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Ofício Circular Presidência nº 034/2020/AMM 

 
Cuiabá - MT,22 de junho de 2020. 

 
 
 
 

Aos Senhores(as) Prefeitos(as) 
 
 
 
 

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Prefeitos(as), 
 

 

Cumprimentando cordialmente Vossas Senhorias, a 

Associação  Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos interesses dos 

Municípios de Mato Grosso, em especial neste momento crítico, 

que  estamos  passando, com  a PANDEMIA DO COVID-19, está 

encaminhando novamente, medidas preventivas de cunhos 

sanitárias e restritivas de contatos, a serem aplicadas nos 

municípios, decorrente do quadro epidemiológico verificado nos 

últimos dias. 

 
 

Somos sabedores, que não é fácil tomar medidas 

impopulares, que terminam afetando as atividades econômicas de 

muitos, mudando o comportamento de outros, mais não nos resta 

outro caminho. 

 
 

O crescimento em escala mais que geométrica do 

número de pessoas contaminadas e de óbitos registrados nas 

últimas semanas e a altíssima taxa de ocupação dos leitos de 

UTIs (mais de 90%), torna- se imperioso a adoção, por parte 

dos senhores(as), de medidas mais restritivas com relação ao 

distanciamento social, como também sanitária, e mesmo do 

tratamento farmacológico que deverá ser adotado no 

início da doença com a distribuição do kits Covid-
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19, prescritos pelos  médicos que estão na linha de frente 

nas unidades de saúde locais. 

 
 

Não há outra saída, se não endurecermos agora, pelo 

menos por 15 dias, haverá uma explosão sem precedente de casos 

de contaminados e mortes em todos os municípios do Estado. Se 

nesse momento não há mais leitos de UTIs disponíveis, e já 

começa faltar medicamentos, imaginem daqui algumas semanas, se 

não tomarmos providências, que evitem a contaminação de mais 

pessoas neste instante. Além do mais, com a falta de UTIs e a 

explosão de casos, a todo momento teremos municípios 

classificados como “altíssimos riscos”, e decorrente disto, se 

os gestores municipais não tomarem as medidas recomendadas no 

Decreto nº 522/2020 do Governo do Estado, entrarão em cena ações 

judiciais, determinando assim o lockdown, prevista na Matriz de 

Risco. 

 
 

Sabemos dos esforços que alguns prefeitos estão fazendo, 

através de parceria com o Governo do Estado, cujo objetivo é a 

instalação de novas UTIs, mais mesmo assim, além de serem 

insuficientes, muitas delas levarão algum tempo para entrarem 

em pleno funcionamento. 

 
 

Por outro lado, a união dos prefeitos de forma 

regionalizadas, nesse primeiro momento com o envolvimento do 

Ministério  Público, Defensoria Pública e das  Câmaras de 

Vereadores, se possível, será uma estratégia muito eficaz, 

pois uma vez que as medidas propostas de combate a propagação 

do coronavírus, serão articuladas e integradas, provocando 

resultados mais rápidos e satisfatórios.
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Por tudo que até agora estamos acompanhando , lendo e ouvindo 

as recomendações das autoridades da área da saúde , como 

pesquisadores , cientistas, médicos , etc., três ações de 

combate a pandemia devem ser implementadas , inclusive todas 

elas já foram discutidas com vocês: 

 
 

1. As   medidas   de   caráter   preventivos   não 

farmacológicos (sanitárias  e  de  restrição  de 

contatos), para  evitar  que  mais  pessoas  se 

contaminem; 

 
 

2. O uso de medicamentos (kits Covid-19) já na fase 

inicial da doença, evidentemente com a prescrição 

médica; 

 
 
 

3. A ampliação e implantação de novos leitos de UTIs 

para o atendimento daqueles que tenham um quadro de 

saúde mais severamente comprometido, também sobre a 

orientação médica. 

 
 
 
 

Por conta disso, mais uma vez, solicitamos aos 

prefeitos e prefeitas que não vacilem, adotem medidas mais 

restritivas, mais rígidas, com maior grau de controle, com uma 

fiscalização mais efetiva. Já o envolvimento e a participação 

de outras instituições públicas ou privadas, e a utilização 

das mídias sociais, da imprensa local na conscientização da 

população para ajudar no combate o COVID-19, tornar-se-ão uma 

ação de extrema importância.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:SANITÁRIAS E RESTRITIVAS DE CONTATOS 
 

 
 

1. O cancelamento de todos os eventos, de qualquer natureza, 

que envolvam    aglomeração    de    pessoas  (cursos, 

reuniões, inaugurações, feiras,  shows, festivais, jogos 

esportivos, etc.); 

 
 

2. Liberação dos servidores públicos acima de 60 (sessenta) 

anos,  hipertensos,     diabéticos, gestantes/lactantes, 

e pessoas    com    doenças respiratórias, e ainda, 

aqueles  que  convivam  com  pessoas  que  se  estejam 

enquadradas como “grupo de risco”; 

 
 

3. A suspensão do ponto eletrônico para o controle da jornada 

dos Servidores  Público  escalados,  devendo  adaptar  o 

controle através de “livro ponto” e com a recomendação que 

cada servidor utilize a sua própria caneta; 

 
 

4.  Sejam  criadas  rotinas  para  os  Servidores Públicos 

lavarem as mãos com frequência, através de higienização 

com água e sabão ou álcool em gel na concentração de 70% 

(setenta por cento), toalhas de  papel  descartável,  e 

ampliação  da frequência de limpezade   piso,   corrimão, 

maçaneta e banheiros (principalmente vasos  sanitários) 

com álcool 70% (setenta por cento) ou solução de água 

sanitária; 

 
 

5.  Redução dos horários de trabalhos, e estimular  que 

trabalhos administrativos e similares ocorram em horários 

alternativos  (escalas),  bem  como  o  uso  do 

trabalho remoto (home office) evitando que os 

servidores se aglomerem no local de serviço;
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6. Restringir  as  viagens  e  concessão  de  diárias  aos 

Servidores Públicos, que será autorizada somente  por 

decisão da Comissão Municipal de enfrentamento do COVID- 

19; 
 

 
 

7. Envolver todo o sistema público de saúde no combate à 

Covid-19 e na orientação da comunidade sobre as medidas de 

prevenção; 

 
 

8.  Os profissionais de saúde no município, deverão adotar 

medidas preventivas mais eficazes para reduzir a capacidade 

de  contágio   do   novo   coronavírus   são:   “etiqueta 

respiratória”; higienização, com água e sabão ou álcool gel 

a 70%, frequente das mãos; identificação e  isolamento 

respiratório dos acometidos   pela   COVID-19    e    uso 

dos  EPIs ( equipamentos de proteção individuais), pelos 

profissionais da saúde, materiais e  insumos necessários 

para atendimento aos pacientes; 

 
 

9.  As unidades de saúde, públicas e privadas, deverão 

realizar a triagem rápida, a fim de reduzir o tempo de 

espera do paciente no atendimento e consequentemente a 

possibilidade de transmissão dentro das referidas 

unidades; 

 

 

10. A suspensão de cirurgias eletivas; 
 

 
 

11. Manter  os  ambientes  dos  prédios  públicos  bem 

ventilados;
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12.  Atenção especial e cuidado no controle de visitas em 

hospitais, asilos, casas de passagens, presídio; 

 
 

13. A  suspensão  de  atividades  que  envolvam  grupos  da 

terceira idade   em   virtude   de   estes   estarem 

vulneráreis ao COVID-19; 

 

 

14. Manter em quarentena e com acompanhamento assistencial 

domiciliar, as pessoas que fazem parte do grupo de risco, 

como as que tem mais de 60 anos, ou que possuem doenças 

crônicas (diabetes, deficientes, hipertensos, etc); 

 
 

15. Manter a suspensão das aulas até que a “Comissão Especial” 

instalada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, a pedido da AMM, que tem como objetivo discutir a 

retomada  das atividades escolares nas redes pública e 

privada estadual e municipais, e defina com segurança a data 

de retorno das aulas, e com os cuidados necessários para 

que isso ocorra, esta “Comissão Especial” também é formada

  pelos representantes do, Ministério Público do Estado 

(MPE), Tribunal de Contas do Estado (TCE), União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Secretaria de

 Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde, 

Sindicado  dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato 

Grosso (SINTEP),  União  dos  Conselhos  Municipais  de 

Educação do Mato grosso (UNCME) e a Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso; 

 
 

16. Manter  fechado  ou  fechar  os  “parques”  e  “praias”, 

“espaços públicos”     que     proporcione 

aglomerações  de  pessoas.  No  caso  praças 

públicas, manter a fiscalização permanente,
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para  evitar  que  aglomeração  de  pessoas,  e  o  uso 

obrigatório de mascaras; 

 
 

17.  Suspender  o  acesso  a  estabelecimentos  públicos  e 

privados de funcionários, consumidores e  usuários que 

não estejam utilizando máscara de proteção facial; 

 
 

18. A intensificação da fiscalização e a obrigatoriedade do 

“uso de   máscaras”,   nos   espaços   públicos,   e 

estabelecimentos privados no âmbito do Município; 

 
 

19. Em  caso  da  formação  de  filas  externas,  nos 

estabelecimentos seja ele público ou privado, garantir 

a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre as 

pessoas; 

 
 

20. Todos os estabelecimentos devem dar total publicidade 

das regras e recomendações de biossegurança, com enfoque 

principal à necessidade de manter distanciamento entre as 

pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que 

devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de 

operação das respectivas atividades; 

 
 

21.  Suspender temporariamente o alvará de funcionamento 

de atividades  econômicas,  que  não  observarem  as 

recomendações dos itens 19, 20; 

 
 

22. É imprescindível a suspensão de todos meios de 

transporte pessoas, principalmente aqueles realizados por 

particulares(aplicativos,    locação,    entre 

outros),  os  quais  transportam  passageiros 

entre os municípios, que já tenham números
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significativos de casos confirmados de coronavírus; 
 

 
 

23. Instalar  barreiras  sanitárias  para  controle  e 

triagem  da entrada e saída de pessoas das cidades, se 

possível  também no período noturno. Da mesma forma é 

necessário instalação de barreiras  nos Municípios que faz 

divisa com outros Estados, a exemplos do Pará, Amazonas, 

Rondônia, Goiás, Tocantins; 

 
 

24. A realização de testes rápidos em grande escala, a 

começar pelos funcionários da área da saúde, grupo de 

riscos ou mesmo de pessoas que trabalham em situação 

vulneráveis ao contágio do COVID-19; 

 
 

25. Determinar às empresas, sejam elas urbanas ou rurais , 

que tenham mais de 50 funcionários, a realização de 

testagem dos seus colaboradores, além de manter os 

cuidados sanitários já adotados pelas organizações. 

 

 

26. Que  as  Secretarias  Municipais  de  Saúde,  tenham 

protocolos médicos de combate ao COVID-19, com a 

prescrição de medicamentos, na fase inicial da doença, 

com a distribuição de kits COVID-19; 

 

 

27. Que as pessoas contaminadas pelo COVID-19, que estão em 

seus domicílios, sejam acompanhadas diariamente por 

equipes da Secretaria Municipal de Saúde, para  que sua 

recuperação sejam estabelecidas; 

 
 

28.   Adoção de toque de recolher, no período noturno, 

preferencialmente das  20:30  horas  ás 

05:00 da manhã;
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29.   Que a polícia militar faça ronda policial no período 

diurno e noturno, nos principais pontos das cidades, 

evitando aglomerações e também a fiscalização na 

utilização de máscaras por parte da população e a 

obediência ao toque de recolher; 

 

 

30.   A suspensão dos festivais e temporadas de praias nos 

municípios localizados as margens dos  principais rios 

do Estado, como  o Rio Araguaia, Rio das Mortes, Rio 

Arinos, Rio Teles Pires, bem como qualquer tipo de 

aglomeração ás margens dos rios que cortam os municípios 

mato-grossenses; 

 
 

31. Estabelecer rodízios, horários alternativos, 

diferenciados e reduzidos do funcionamento do comércio 

local de acordo com a natureza dos serviços prestados, 

independente   da classificação   do município, na 

Matriz de Risco,  estabelecida no Decreto nº 522, de 

12 de junho de 2020, do Governo do Estado. 
 

 
 

32. Da mesma forma (item 31),suspender o funcionamento, de 

bares, lanchonetes, tabacarias, loja de conveniência, 

e de comércios destinado exclusivamente à venda de 

bebidas  alcoólicas.  Neste  caso  específico  deverão 

adotar o  sistema  delivery  e  de    take  away(leve 

embora), sendo proibido o consumo no local; 

 
 

33.  Quando os municípios estiverem na tabela de Matriz de 

Risco, classificado como Alto Risco, deverão promover 

o fechamento das atividades econômicas, 

inclusive  academias,  salão  de  beleza, 
 

exceto as consideradas essências e aquelas
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que não provoquem o contágio do COVID-19, da mesma forma 

suspender as atividades religiosas como missas, cultos 

e outras ações que envolvam a presença de pessoas; 

 

 

34.  A utilização do lockdowm, quando os municípios forem 

considerados de “altíssimo risco” na Matriz de Risco, 

prevista no Decreto nº 522/2020, de 12 de junho de 

2020 do Governo do Estado de Mato Grosso; 
 

 
 

35. Utilizar os meios de comunicação locais e tecnologias 

de teleatendimento,    promovendo    campanhas    de 

conscientização para orientar a população sobre os 

cuidados necessários para evitar o contágio, reforçando 

medidas simples de higiene e distanciamento; 

 
 

Sendo o que tínhamos para o momento, contamos 

com o apoio as nossas orientações, e desde já reitero votos 

de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

Neurilan Fraga 
 

                              Presidente da AMM 
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