
 
 
 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.049-938 - Cuiabá / MT 

 

     Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia2019@gmail.com 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 017/PRESIDÊNCIA/2021. 

 

Cuiabá/MT, 15 de março de 2021. 

 

 

AOS SENHORES PREFEITOS E PREFEITAS, 

 

 

 

ASSUNTO: Nota orientativa para a adoção de medidas mais 

restritivas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde 

pública, para evitar a disseminação do vírus em seu território. 

 

 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM, 

através do seu Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos 

interesses dos Municípios de Mato Grosso, vem, por meio deste, em 

razão do cenário estadual com crescente número de mortes diárias1, 

e ter registrado nessa última semana o maior pico de contágio 

desde o início da pandemia2, orientar a adoção de medidas mais 

restritivas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde 

pública, para evitar a disseminação do vírus em seu território. 

 

                                                             
1 SÓNOTICIAS. Média móvel de mortes por covid volta a aumenta em Mato Grosso, 

novos casos também. Disponível em: https://www.sonoticias.com.br/saude/media-

movel-de-mortes-por-covid-volta-a-aumentar-em-mato-grosso-novos-casos-tambem/  

 
2 G1. MT registra mais de 10 mil casos de Covid-19 em uma semana e tem maior 

pico de contágio desde o início da pandemia. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/03/10/mt-registra-mais-de-10-

mil-casos-de-covid-19-em-uma-semana-e-tem-maior-pico-de-contagio-desde-o-

inicio-da-pandemia.ghtml 
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E de acordo com o Boletim Diário atualizado em 

15/03/2021 às 07:05:56, continuamos em colapso nas vagas da UTI 

com 96,7% das vagas ocupadas.  

 

 

 

Dentre os dados constantes no boletim, demonstram que 

no mês de março de 2021, o percentual de 71,08% dos casos fora 

registrado no interior do Estado. 
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Nos autos da ADI nº. 1003497-90.2021.8.11.0000, o 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, concedeu liminar para 

suspender os efeitos do Decreto do Município de Cuiabá/MT, 

merecendo destaque os seguintes trechos da decisão: 

 

“Em conclusão, a imposição de medidas 

restritiva não é assunto afeto apenas ao 

interesse local, especialmente quando o 

objetivo transcende os interesses de um ou 

outro Município”. 

 

“Compete ao município, conforme dito linhas 

atrás, endurecer as medidas impostas pelo 

Governo Estadual, jamais afrouxá-las, conforme 

pretende a norma impugnada”. 

 

E exatamente foi essa a orientação que essa associação 

encaminhou através do ofício circular nº. 014/2021, com a 

recomendação de seguir o Decreto Estadual nº. 836/2021, podendo 

aplicar medidas mais restritivas. 

 

Levando em consideração que o Decreto Estadual 836 foi 

publicado em 01 de março de 2021, com vigência de 15 (quinze) 

dias, e que passado o período não houve uma melhora significativa 

nos índices, recomendamos aos gestores municipais, que apliquem 

medidas mais restritivas para os próximos 15 (quinze) dias, que 

sugerimos: 

 

1) Decretar o fechamento das atividades de comércio e 

prestação de serviços, mantendo somente aquelas 

atividades que são consideradas essenciais, 

como por exemplo, as farmácias, os serviços 
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de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, de 

transporte coletivo, transporte individual remunerado 

de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as 

funerárias, os postos de combustíveis, as 

conveniências, as indústrias, as atividades de 

colheita e armazenamento de alimentos e grãos, 

serviços de segurança e vigilância privada, de 

manutenção e fornecimento de energia, água, telefonia 

e coleta de lixo; 

 

2) Manter a restrição de circulação de pessoas (toque de 

recolher) a partir das 21:00hrs até as 05:00hrs; 

 

3) Fechamento do atendimento ao público nos órgãos da 

administração pública municipal, com funcionamento 

interno com horários reduzidos, estimulando 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; 

 

4) Evitar a realização de reuniões presenciais e 

priorizar as atividades de forma remota mediante o uso 

de ferramentas tecnológicas; 

 

5) Manter o cancelamento de todos os eventos, de qualquer 

natureza, que envolvam aglomeração de pessoas (cursos, 

reuniões, cultos religiosos, inaugurações, feiras, 

shows, festivais, jogos esportivos, etc.); 

 

6) Manter a suspensão das aulas nas Escolas 

Municipais e particulares do Município; 
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7) Manter fechado ou fechar os “parques” e “praias”, 

“espaços públicos” que proporcione aglomerações de 

pessoas; 

 

8) Liberação dos servidores públicos acima de 60 

(sessenta) anos, obesos, hipertensos, diabéticos, 

gestantes/lactantes, e pessoas com doenças 

respiratórias, e ainda, aqueles que convivam com 

pessoas que se estejam enquadradas como “grupo de 

risco”; 

 

9) 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; 

 

10) Controlar o acesso nos estabelecimentos das 

atividades essenciais, de modo a garantir o 

distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, com 

lotação máxima de 30% da sua capacidade; 

 

11) Em caso da formação de filas externas nos 

estabelecimentos, garantir a distância mínima de 1,5m 

(um metro e meio) entre as pessoas; 

 

12) Controlar o acesso nos supermercados restringindo a 

entrada de 01 (um) membro por família; 
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13) Medir a temperatura corporal das pessoas na entrada 

dos estabelecimentos, impedindo a sua entrada em caso 

de registro igual ou superior a 37,5º; 

 

14) 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; 

 

15) Ampliar a frequência diária de limpeza e 

desinfecção de locais frequentemente tocados, tais 

como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, 

interruptores, janelas, telefones, teclados de 

computador, controles remotos, máquinas acionadas por 

toque manual, elevadores e outros 

 

16) Manter os ambientes bem ventilados; 

 

17) 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; 

 

18) Manter a restrição as viagens e concessão de 

diárias aos Servidores Públicos, que será autorizada 

somente por decisão da Comissão Municipal de 

enfrentamento do COVID-19; 
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19) A suspensão de consultas e cirurgias eletivas; 

 

20) Manter a suspensão de atividades que envolvam 

grupos da terceira idade em virtude de estes estarem 

vulneráreis ao COVID-19; 

 

21) Recomendamos a instalação de 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; 

 

22) A intensificação da fiscalização e a 

obrigatoriedade do “uso de máscaras” e “distanciamento 

mínimo” no funcionamento das atividades essenciais no 

âmbito do Município, tais como mercados, postos de 

gasolina, farmácias, etc; 

 

23) A criação de uma força tarefa entre Município, 

Ministério Público, Polícia Civil e Militar, PROCON, 

Corpo de Bombeiros, e todas instituições e entidades 

de classe existentes nos municípios, para empreender 

uma ação de fiscalização intensiva, para que seja 

evitado qualquer desrespeito as restrições impostas 

pelos poderes executivos; 

 

24) 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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Sabemos que cada gestor conhece a realidade local do 

município, mas o problema transcendeu os interesses individuais 

de cada localidade, e estamos assistindo todos os dias as 

notícias sobre novo recorde em mortes e contágio, e caso medidas 

como essas não sejam tomadas, a tendência é somente piorar.  

 

Ressaltamos que a orientação tem caráter meramente 

opinativo, não vinculando a administração pública municipal à sua 

motivação ou conclusão. 

 

Sendo o que tínhamos para expor no momento, desde já 

agradecemos e renovamos nossos votos de apreço e consideração. 

 

Respeitosamente 

 

 

 

 

 

NEURILAN FRAGA 

Presidente da AMM 
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