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Ofício Circular Presidência/AMM nº 014/20213 

                              Cuiabá, 02 de março de 2021.  

 

                                       

Aos Senhores (as) Prefeitos (as)  

 

Assunto: Medidas restritivas de enfretamento a COVID-19. 

 

 

 

       Excelentíssimo Senhor(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, 

cumprimentando-o cordialmente vem a emérita presença de Vossa 

Excelência informar com o objetivo de disseminar informações 

relevantes aos municípios Mato-grossenses, com base na Reunião 

realizada hoje, dia primeiro de março de 2021, a qual foi proposta 

pelo Governador do Estado, Mauro Mendes, que contou com a presença 

de diversas autoridades do Estado, onde fora acordado que o 

Governador publicará Decreto determinando “medidas restritivas” 

pelos próximos 15 dias, bem como outras medidas de enfrentamento a 

pandemia causada pelo COVID-19. 
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Como foi demonstrado na reunião pelo Sr. Governador, 

tal decreto tem como intuito frear o contágio do COVID-19, visto 

que, no atual momento, a ocupação das UTIs no Estado de Matogrosso 

já atingiu 88% e também disse que o Governo do Estado está no 

limite da capacidade de abrir novos leitos.  

 

 

O Governo também anunciou a abertura de mais 50 leitos 

divididos entre os municípios de Cáceres, Confresa, Querência, 

Sinop e Rondonópolis. Disse ainda que entre janeiro e fevereiro, 

foram abertos 70 novos leitos.  

 

 

Por fim, o Governador salientou que não será possível 

instalar hospitais de campanha tendo em vista uma série de 

dificuldades, principalmente, em contratar as equipes de médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos para atendimento exclusivos 

nas UTIs. 

 

 

Na ocasião, foram anunciadas as medidas para os 

próximos 15 dias, que começam a partir desta terça-feira, 03 de 

março. Tais medidas são trazidas através do Decreto Estadual n° 

836/2021 e são válidas para todos os Municípios do Estado a partir 

do dia 02 de março de 2021. Vejamos a medidas elencadas no Decreto 

supracitado: 

 

 

 O funcionamento do comércio será da seguinte maneira: de 

segunda a sexta, das 5h às 19h e nos 

sábados e domingos, das 5h às 12h. 

Estabelecimentos como farmácias, serviços 
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funerários e postos de combustível continuarão 

funcionando com horário e dias normais. 

 

 Fica instituída restrição de circulação de pessoas 

(toque de recolher) em todo o território do Estado de 

Mato Grosso a partir das 21h00m até às 05h00m. Excetuam-

se da restrição disposta no caput do presente artigo os 

funcionários, prestadores e consumidores das atividades 

e serviços cujo funcionamento é permitido após as 

19h00m, bem como outras situações específicas a serem 

analisadas pela autoridade policial responsável pela 

fiscalização. 

 Os serviços de delivery estão autorizados até as 23h por 

todos os dias, bem como, os serviços de transporte 

coletivo, aplicativos de transporte e táxi estão 

autorizados até as 21h.  

 

 As escolas poderão funcionar no sistema híbrido, mas com 

o compromisso de adoção de protocolos de biossegurança. 

Os Órgãos Públicos suspenderão o atendimento presencial. 

 

 As Polícias Civil e Militar serão autorizadas a 

dispersar todo tipo de aglomerações, incluindo bares e 

restaurantes. Os condomínios também serão autuados, se 

permitirem festas particulares em áreas comuns de 

circulação de moradores.  

 

Ainda sobre o tema, o Governador destacou a necessidade 

de integração dos órgãos de fiscalização para o 

cumprimento das medidas. Nos Municípios, disse que os 
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Prefeitos terão de disponibilizar os serviços de fiscalização para 

somar com os demais órgãos.  

 

Durante a reunião, o Presidente da AMM, Neurilan Fraga, 

disse que concorda com o Decreto Estadual e pediu ajuda para os 

Municípios. Ele defendeu uma força tarefa com a participação de 

todos os órgãos para fiscalizar o comércio e os pontos de 

aglomerações de pessoas. “Para que as medidas mais enérgicas possam 

acontecer, é necessária a participação da Polícia Militar, 

Ministério Público e de outros órgãos, a exemplo do que ocorre no 

período de eleições. Isto vai inibir e fazer com que a população 

entenda que é preciso mudar o comportamento e seguir as regras”.  

 

As medidas valem por duas semanas e de acordo com e 

evolução do cenário da pandemia, devendo ser levado em consideração 

as particularidades de cada Município, onde o Gestor poderá 

intensificar e até mesmo restringir as medidas previstas no Decreto 

Estadual. 

 

Sendo as orientações para o momento, que poderão ser 

reavaliadas conforme mudanças no cenário nacional e estadual. 

 

 Atenciosamente, 

 

NEURILAN FRAGA 

                      Presidente da AMM 
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