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Ofício Circular Presidência/AMM nº 020/2020  

 

                                Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.  

                                       

 

Prezado(a) Prefeito(a),  

 

 

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSSE DOS MUNICÍPIOS – AMM, 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.234.260/0001-21, com sede na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, Centro 

Político Administrativo Cuiabá/MT, neste ato representado por 

seu Presidente Senhor NEURILAN FRAGA, emitir NOTA TÉCNICA, em 

face do aumento dos casos de Coronavírus (COVID-19), no Estado 

de Mato Grosso, onde repassa as seguintes instruções:  

 

CONSIDERANDO que, com base em informações 

estatísticas do Ministério da Saúde onde demonstram que a 

contaminação pelo coronavírus já atingiu quase que 30% dos 

Municípios que tem até 10 mil habitantes e mais de 50% dos 

Municípios com população de 10 a 30 mil habitantes; 

 

CONSIDERANDO que, a pandemia está se alastrando 

rapidamente para as cidades pequenas do interior do Brasil, e 

em Mato Grosso não é diferente, pois existem casos confirmados 

nos seguintes Municípios: Cuiabá (227), Rondonópolis (66), 

Várzea Grande (61), Barra do Garças (37), Sinop (26), Lucas do 

Rio Verde (23), Primavera do Leste (21), Tangará da Serra (18), 

Cáceres (17), Rosário Oeste (16), Peixoto de 

Azevedo (13), Jaciara (12), Sorriso (12), Nova 

Mutum (11), Confresa (10), Mirassol D’Oeste (8), 
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Querência (7), Alta Floresta (7), São José dos Quatro Marcos 

(6), Jangada (6), Chapada dos Guimarães (6), Curvelândia (4), 

Tapurah (3), Ipiranga do Norte (3), Aripuanã (3), Água Boa (2), 

Vila Bela da Santíssima Trindade (2), Vale de São Domingos (2), 

São Pedro da Cipa (2), Rio Branco (2), Pontes e Lacerda (2), 

Pontal do Araguaia (2), Poconé (2), Canarana (2), Campo Novo do 

Parecis (2), União do Sul (1), Santo Antônio de Leverger (1), 

Poxoréo (1), Ponte Branca (1), Nova Monte Verde (1), Nova 

Lacerda (1), Nossa Senhora do Livramento (1), Lambari D’Oeste 

(1), Cotriguaçu (1), Conquista D’oeste (1), Acorizal (1), 

Nobres (1), São Felix do Araguaia (1) e residentes de outros 

Estados (17); 

 

CONSIDERANDO que, Mato Grosso é um estado central, 

e tem como limítrofes os estados do Pará, Rondônia, Amazônia, 

Mato do Sul, Tocantins, Goiás e o Pais da Bolívia, e que 

segundo o Ministério da Saúde o estado do Amazonas tem 57 

Municípios afetados, 13.532 casos e 1.099 óbitos, Pará tem 134 

Municípios afetados, 8.600 casos e 855 óbitos, Rondônia tem 34 

Municípios afetados, 1.462 casos e 50 óbitos, Tocantins tem 52 

Municípios afetados, 828 casos e 14 óbitos; 

 

CONSIDERANDO que, o Supremo Tribunal Federal (STF), 

por unanimidade, confirmou o entendimento de que os Municípios 

“têm autonomia e competência legislativa para adoção de 

medidas restritivas de circulação de pessoas e de atividades 

econômicas privadas conforme as peculiaridades locais”; 

 

CONSIDERANDO que, é necessário que 

estejamos sempre atualizados e trabalhando em 

consonância, com as orientações da Secretaria 
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Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e OMS (Organização 

Mundial de Saúde), seguindo as orientações para melhor 

prevenção e cuidado da população, diante do COVID-19 

“coronavírus”, uma vez que a capacidade de propagação da 

doença é considerada rápida, o que exige maior atenção para a 

notificação, confirmação e a intervenção oportuna dos casos; 

 

CONSIDERANDO que, a pandemia do COVID-19 em Mato 

Grosso com primeiro caso confirmado em 20 de março, e 1º óbito 

em 03 de abril, e hoje 13/05/2020, já somam 673 casos 

confirmados, e 23 ÓBITOS, onde somente em um mês foram 470 

NOVOS CASOS, no período de 23/04/2020 a 13/05/2020 uma 

proporção muito rápida que compromete a infraestrutura 

hospitalar do Estado, que até o momento possui capacidade de 

atendimento; 

 

CONSIDERANDO que, este rápido avanço coloca não só 

o Estado, mas os Municípios Mato-grossenses em uma situação 

extremamente crítica, uma vez que não possuem capacidade de 

atendimento, principalmente nos casos que houver a necessidade 

de atendimento de casos graves da doença, demandando UTI e 

equipamentos mecânicos de ventilação, onde a oferta de leitos 

hospitalares e aparelhos de ventilação mecânica no Estado de 

Mato Grosso não são suficientes e o Sistema Único de Saúde 

(SUS) tem atuado próximo, ou além, do limite de sua capacidade 

de atendimento;  

 

CONSIDERANDO que, a Organização Mundial da Saúde 

recomenda a relação de 01 a 03 leitos de UTI (Unidade de 

Terapia Intensiva) a cada 10 mil habitantes 

(Programa Radis 2020), e no Estado de Mato Grosso 

a relação é 2,16 UTIs para cada 10.000 habitantes. 
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Porém, assim como no caso dos leitos gerais, sua distribuição 

geográfica é heterogênea, com variações expressivas por regiões 

de saúde, como por exemplo, a realidade de 0,22 (Porto Alegre 

do Norte) a 4,16 (Cuiabá) a cada 10.000 habitantes;  

 

Assim diante dos considerando recomendamos aos 

gestores municipais, o seguinte: 

 

1)  Manter o cancelamento de 

todos os eventos, de qualquer natureza, que 

envolvam aglomeração de pessoas (cursos, 

reuniões, inaugurações, feiras, shows, 

festivais, jogos esportivos, etc.); 

 

2)  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 
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Municipais de Educação do Mato grosso (UNCME) e 

a Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso; 

 

3) Manter fechado ou fechar os 

“parques” e “praias”, “espaços públicos” que 

proporcione aglomerações de pessoas; 

 

4) Manter o afastamento 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 estejam 

enquadradas como “grupo de risco”; 

 

5) Manter 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; 

6) Manter as 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 

limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros 

(principalmente vasos sanitários) com álcool 70% 

(setenta por cento) ou solução de 

água sanitária; 
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7) Manter a suspensão das férias, 

licenças concedidas a qualquer título dos 

Servidores Públicos da área da saúde, para que 

retornem ao Município para auxiliar ao combate 

do COVID-19; 

 

8) Manter a 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; 

 

9) Manter a redução do fluxo urbano, 

estimular a adoção de horários alternativos para 

que servidores e trabalhadores não se encontrem 

todos ao mesmo tempo no horário de pico; 

 

10) Manter a restrição de viagens e 

concessão de diárias aos Servidores Públicos, 

que será autorizada somente por decisão da 

Comissão Municipal de enfrentamento do COVID-19; 

 

11) Manter os ambientes bem 

ventilados; 

 

12) Atenção especial e cuidado no 

controle de visitas em hospitais, asilos, casas 

de passagens, presídio; 

 

13) Manter a suspensão 

de atividades que envolvam grupos 
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da terceira idade em virtude de estes estarem 

vulneráreis ao COVID-19; 

 

14) Manter a suspensão de cirurgias 

eletivas; 

 

15) Que O Gestor Municipal deva 

“instalar barreiras sanitárias nas estradas e 

saídas das cidades”, principalmente os 

Municípios que fazem divisa com outros Estados a 

exemplos do Pará, Amazonas, Rondônia, Goiás, 

Tocantins; 

 

16) A intensificação da fiscalização 

e a obrigatoriedade do “uso de máscaras” nos 

estabelecimentos públicos e privados no âmbito 

do Município, conforme a Lei Estadual nº 11.110, 

de 22 de abril de 2020; 

 

17) Em caso da formação de filas 

externas nos estabelecimentos, garantir a 

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

as pessoas; 

 

18) 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; 
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19) O Gestor Municipal deve avaliar a 

possibilidade de declarar “lock down” com o 

fechamento das atividades econômicas, mantendo 

somente os serviços essenciais, de acordo com a 

avaliação da vigilância sanitária. 

 

20) Em face das ultimas noticias 

divulgadas na mídia estadual e nacional, a 

existência de vários “golpes” nas vendas dos 

insumos de combate ao coranavirus, recomenda-se 

que, se redobre os cuidados, tendo uma análise 

bem mais criteriosa, alertando também a equipe 

da Secretaria de Saúde a estar vigilante, nas 

aquisições; 

 

21) Que observe a Lei Nº 13.979/2020, 

que estabelece o “dever de divulgar a 

contratação de forma detalhada nos canais de 

transparência usuais (Portal da Transparência)”, 

disponibilizando em uma segunda página da 

internet, criada especificamente para essa 

finalidade, os gastos públicos, fornecendo, de 

imediato, informações simples sobre a dimensão 

das despesas no combate à Covid-19, e, 

possibilitando, em um momento posterior o 

aprofundamento sobre os detalhes das 

contratações até para futuras 

responsabilizações; 

 

22) Lembrando que, o art. 4º da lei 

Federal nº 13.979/2020, 

flexibilizou o procedimento a ser 

adotado pelos entes públicos na 
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aquisição de bens e insumos necessários ao 

enfrentamento das emergências resultantes do 

surto de pandemia que se alastrou no país, porem 

o gestor público não pode ignorar a observância 

dos princípios que lhe são impostos pelo art. 37 

da Constituição Federal, bem como, aqueles 

previstos no art. 3º da Lei 8.666/93;  

 

23) Observe, a NOTA TÉCNICA 05/2020 

emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, estabeleceu que Lei Nº 12.527/2011, 

Lei de Acesso à Informação (art. 8º, § 1º) e a 

Lei Complementar Nº 101/2000 – LRF (art. 48, § 

1º) “prezam pelo máximo detalhamento das 

informações para fins de transparência, o que 

inclui a divulgação de todas informações 

referentes às contratações públicas”, e que o 

art. 4º, § 2º, da Lei Nº 13.979/2020 inova ao 

“determinar que sejam divulgados dados gerais em 

site oficial específico,” como o nome da pessoa 

contratada, o valor, a duração do contrato e o 

processo de aquisição;  

 

São as orientações que reiteramos para o momento, 

que poderão ser reavaliadas conforme mudanças no cenário 

nacional e estadual. 

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020. 

          

                    Neurilan Fraga 

                   Presidente da AMM 
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