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PROCEDIMENTO COMUM
N. 1015217-62.2020.8.11.0041 (PJE 1)
 

 

 

 

Vistos, etc.

 

 

 

Trata-se de ação proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA em desfavor do ESTADO

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, em

tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do art. 1º da Portaria n° 105/2020/SES, no que se

refere à jornada de trabalho dos servidores da área administrativa, com intuito de se evitar

aglomeração e propagação do novo Coronavírus. 

 

Aduz, em síntese, que a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso

editou a Portaria n° 105/2020, criando a metodologia de revezamento dos turnos de trabalho dos

servidores da área administrativa, estabelecendo no art. 1º o total diário de 06 horas, no período

das 07h30 às 13h30 ou 12h00 às 18h00.

 

Alega que o referido horário, conforme estabelecido na Portaria, está

acarretando aglomeração no período das 12:00 até às 13:30, gerando risco aos servidores e a

toda população. 

 

Pugna pelo deferimento da justiça gratuita. 

 

Ampara seus pedidos no fumus boni iuris e no periculum in mora.

Com a inicial, vieram acostados documentos.

 

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento. Decido.

 

Para a concessão da tutela de urgência se faz necessário comprovar a

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil

do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do

NCPC/2015).

 

Pautado pelo art. 375 do CPC, inicio afirmando que é de sabença geral que

o mundo todo está atravessando um período de grande crise, que causa muita apreensão, devido
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à pandemia originada pelo Coronavírus – COVID-19.

 

A situação se reveste da maior gravidade, e o próprio Ministro da Saúde,

Senhor Luiz Henrique Mandetta, em declaração pública, alertou que dentro de algumas semanas

– ainda neste mês de abril – o sistema de saúde brasileiro entrará em colapso, daí porquê o

cuidado que todos devemos devotar nessa questão, salta aos olhos, sem embargo. 

 

O Estado de Mato Grosso, como é público e notório, já foi atingido,

possuindo diversos casos confirmados da doença, e muitos outros suspeitos.

 
Diante disso, por se tratar de situação excepcional, o Poder Público pode

editar normas de caráter transitório com intuito de resguardar a saúde dos servidores e da
população, e nesse sentido foi baixada a Portaria n. 105/2020/SES, que, em seu art. 1º, visa,
notavelmente, reduzir o fluxo dos servidores num mesmo horário e local, impedindo, desse modo,
que se forme aglomeração de pessoas. 

 
In casu, o requerente quer, initio litis, que este juízo determine a suspensão 

dos efeitos do art. 1º da Portaria n° 105/2020/SES, no que se refere à jornada de trabalho dos
servidores da área administrativa.
 

Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
 

Art. 1º Fica estabelecida que as áreas administrativas da Secretaria de
Estado de Saúde, excluída a área finalística, funcionarão em período
integral, com revezamento dos servidores em turnos de trabalho de 06
horas/diárias, no período das 07h30 às 13h30 ou 12h00 às 18h00, em
caráter excepcional e temporário, conforme artigo 2º, II do Decreto nº
416/2020:
Art. 2º...
II - revezamento: modalidade de jornada de trabalho que poderá ser
realizada sob a forma de escala de dias ou turno de trabalho (destacamos)
  
  
Ocorre que o citado art. 1º, ora impugnado, deu brecha para que houvesse a

tão temida aglomeração de servidores, no período compreendido entre às 12h e às 13:30h,
fazendo se perder todo o sentido da norma, tornando inócua, a meu ver, a medida de proteção à
saúde adotada. 

 Acredito que essa circunstância que envolve a redação dessa norma
questionada seja própria de um contexto em que muito tem sido feito às pressas, típica de
momentos de emergência ou calamidade pública. 

Felizmente, porém, o Poder Judiciário com a serenidade e racionalidade que
são próprias de sua atuação, está atento às demandas que são propostas, neste momento de
grande apreensão, como já disse. Impende anotar que a jurisdição é perene e está atuante por
todo o Estado, agindo para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, dos entes públicos,
privados e de toda a sociedade. A tutela jurisdicional não faltará ao cidadão. 
                                     Penso que diante disso, é preciso que haja, com a máxima urgência,
uma readequação dos horários previstos no art. 1º, por parte de SES, a fim de que não aconteça
o choque entre os turnos de revezamento dos servidores do período da manhã e da tarde, pois o
que se deve evitar é o grande fluxo de pessoas num mesmo espaço, ainda mais em locais
fechados, com ar condicionado, como são repartições públicas. Isso porquê a SES conhecendo
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melhor a situação dos turnos terá maiores elementos para achar a redação adequada desse
artigo questionado, evitando-se, com isso, que esta decisão venha a examinar o mérito do ato
administrativo.
                                   Contudo, em isso não acontecendo, por parte da SES, este Juiz ficará
bastante a vontade para decidir o que for necessário para garantir a segurança e saúde dos
servidores vinculados ao Sindicato autor, especialmente em face ao primado constitucional da
dignidade da pessoa humana - art. 1o, III, um dos fundamentos de nossa República.
                                     Por outro lado, quanto ao pedido de  anular ou infirmar a Portaria como um
todo, ao menos nesta quadra, não me parece razoável e nem atende ao fim social a que se busca
nesta tutela de urgência. 

  
ISTO POSTO, visando atender aos fins sociais e às exigências do bem

comum, visando resguardar e promover a saúde, observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, e a eficiência, com fulcro no art. 8º do CPC, entendo por bem 
DEFERIR EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Estado
de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado Saúde, retifique em 24h (vinte e quatro
horas) os termos do art. 1º da Portaria n. 105/2020/SES, no que tange à jornada de trabalho
do servidores, a fim de coibir choque de horário nos turnos de revezamento, evitando,
assim, as temidas aglomerações de pessoas, sob pena de o Poder Judiciário fazê-lo,
tomando as medidas que se fizerem necessárias, com as informações que possuir. 

  

No mais, a fim de garantir amplo acesso à Justiça, e por se tratar de

situação excepcional de urgência e calamidade pública, bem como em razão de a parte autora

ser entidade sindical, portanto, sem fins lucrativos, defiro os benefícios da justiça gratuita. 

  

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. 

  

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após,

cls. para sentença. 

  

Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência, pelo OFICIAL PLANTONISTA. 

  

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2020. 

  

  

ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

         JUIZ DE DIREITO  
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) DE 

DIREITO DA ___ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CUIABÁ/MT. 

 

 

URGENTE! 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 

SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA, pessoa jurídica de 

direito privado, CNPJ nº 03.094.349/0001-28, com sede na Rua Antônio 

Dorileo, nº 469, bairro coophema, Cuiabá/MT, CEP: 78085-230. Telefone: 

(65) 3661-5615, neste ato representado por seu presidente, OSCARLINO 

ALVES DE ARRUDA JÚNIOR, brasileiro, divorciado, servidor público, 

portador da cédula de identidade RG nº 689492 SSP/MT, inscrito no CPF 

sob o nº 531.820.141-53, conforme Ata de Posse registrada no Cartório do 

Primeiro Ofício em 23/12/2014, sob nº 358393, por seus Advogados que 

esta subscrevem, com endereço profissional declinado no rodapé, 

constituídos por meio da procuração anexa, vem, mui respeitosamente à 

douta presença de Vossa Excelência, propor AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Palácio 

Paiaguás, Centro Político Administrativo, no município de Cuiabá/MT, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos a seguir deduzidos. 

 

I – DO OBJETO DA AÇÃO  

 

A presente medida tem por finalidade específica, 

suspender os efeitos do art. 1° da portaria n° 105/2020/GBSES, 
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que de forma contraria as orientações firmadas nos textos 

normativos gerais, instituiu modalidade de expediente que vem 

gerando grande aglomeração e por consequência o aumento do  

risco de contaminação e propagação do vírus COVID-19. 

 

II – DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

Visando a proteção da coletividade, bem como a elisão da 

propagação do respectivo surto, diversos entes, inclusive o Estado de Mato 

Grosso, têm adotando medidas preventivas e restruturação nas formas de 

trabalhos, a fim de evitar aglomeração de pessoas e aumento no índice de 

contagio, conforme publicado D.O. n° 27.715 no dia 20 de março de 2020 o 

decreto n° 416. 

A finalidade da legislação emergencial é frear o máximo de 

contato possível entre os servidores e usuários da administração pública 

direta estadual, mantendo a segurança com atendimentos através de meios 

que promovem o distanciamento presencial, tais como revezamento, áudio 

ou videoconferência. 

No artigo 1° e 2° do respectivo texto normativo, o Governo 

do Estado de Mato Grosso autorizou que os dirigentes máximos dos órgãos 

ou entidades do poder executivo estadual pudessem estabelecer 

modalidades de trabalho, tais como revezamento, teletrabalho ou redução 

de jornada sem prejuízo as atividades desenvolvidas pelos servidores, 

assegurando a manutenção reduzida de servidores para atendimentos 

presenciais e resguardando o funcionamento do serviço público. 

Vejamos ipsis litteris: 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas excepcionais, 

de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de 

disseminação do CoronaVírus (COVID-19) no âmbito 

interno da Administração Pública estadual. 
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Art. 2º Para os efeitos deste decreto, considera-se: 

I - teletrabalho: modalidade em que o servidor ou empregado 

público executa suas atribuições funcionais fora das 

dependências de sua organização, mediante o uso de 

tecnologias de informação. 

II - revezamento: modalidade de jornada de trabalho que 

poderá ser realizada sob a forma de escala de dias ou turno de 

trabalho. 

III - redução de jornada: redução temporária da 

jornada de trabalho, sem compensação ou redução de 

remuneração ou subsídio. 

 

Neste aspecto, o Governo do Estado definiu no artigo 3° da 

mesma fonte normativa que o horário de trabalho do âmbito do poder 

executivo Estadual será das 7h30min até as 13h30min, salvo as atividades 

especificas sujeitas a regime especial de jornada de trabalho. 

Então vejamos: 

Art. 3º. Fica definida, em caráter excepcional e temporário, a 

jornada de trabalho no âmbito do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso das 7h30 às 13h30min. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às 

atividades sujeitas a regimes especiais de jornada, 

regulamentados em norma específica. 

Dessa forma, em razão da autonomia estabelecida no 

decreto governamental, a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso 

editou a portaria de n° 105/2020, criando a metodologia de revezamento a 

ser funcionada no âmbito desse órgão, vejamos: 
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Art. 1º Fica estabelecida que as áreas administrativas da 

Secretaria de Estado de Saúde, excluída a área finalística, 

funcionarão em período integral, com revezamento dos 

servidores em turnos de trabalho de 06 horas/diárias, 

no período das 07h30 às 13h30 ou 12h00 às 18h00, em 

caráter excepcional e temporário, conforme artigo 2º, II 

do Decreto nº 416/2020: 

Art. 2º... 

II - revezamento: modalidade de jornada de trabalho que 

poderá ser realizada sob a forma de escala de dias ou turno de 

trabalho. 

Parágrafo único. O turno de trabalho estabelecido no 

caput, se dá em razão das ações específicas prioritárias 

e urgentes a serem executadas nas áreas 

administrativas, em função da gravidade da situação 

gerada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), as 

quais realizam procedimentos administrativos e 

operacionais indispensáveis para atender a emergência, 

bem como, o pleno funcionamento e continuidade da 

prestação de serviços nas unidades 

assistenciais/hospitalares da SES/MT, preservando e 

garantindo o direito constitucional à saúde por meio do 

Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Mato 

Grosso. 

Pois bem. 

Em que pese existir autonomia aos Gestores no trato da 

particularidade de cada serviço, resta evidente que ao analisar a portaria n° 

105/2020 da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso em conjunto 

com o decreto n° 416/2020 editado pelo Governador do Estado de Mato 

Grosso, a fonte normativa de reestruturação de jornada de trabalho se 

encontra em conflito com as normas mundial de contingenciamento 
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expedido pela OMS (Organização Mundial de Saúde), vez que os horários 

sugeridos pela SES não fará com que haja a elisão da propagação da 

doença contagiosa, pelo contrário causará aglomerações em massa que 

colaborará com a disseminação do COVID-19. 

Explico. 

Em algum momento do revezamento sempre terá um certo 

período das jornadas em que todos os servidores se faram presente no local 

de trabalho, OU SEJA, OS SERVIDORES QUE ENTRARÃO AS 07:30 

SOMENTE DEVERÃO SAIR AS 13:30, ASSIM A OUTRA TURMA DE 

REVEZAMENTO TERA QUE ENTRAR AS 12:00 PARA SAIR AS 18:00, DESSA 

FORMA NO PERIODO DAS 12:00 ATÉ AS 13:30, TODOS OS SERVIDORES 

DA ÁREA DE SAÚDE ESTARÃO NO MESMO AMBIENTE DE TRABALHO, O QUE 

SERA INEVITAVEL O CONTATO E A AGLOMERAÇÃO. 

A situação fica desesperadora ao colocarmos a norma 

interna na pratica, pois a autonomia emanada pelo decreto em relação aos 

núcleos descentralizados possui a finalidade essencial no que concerne a 

agilidade e efetividade nas ações de enfrentamento, e não para editar 

orientações contrarias as normas gerais. 

A OMS explica de forma inequívoca que o objetivo dessa 

reestruturação é evitar aglomerações, visto que a medida reduz o contágio 

pelo CoronaVírus. No mesmo sentido, o Ministério da Saúde recomenda a 

redução do contato social o que, consequentemente, reduzirá as chances de 

transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros CoronaVírus do 

passado, sem mensurar que para a medicina se trata de uma doença que 

não tem cura. 
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Nesse sentido é a orientação disponibilizada no site do 

Ministério da Saúde, vejamos1 

“CENÁRIO DE ALTA TRANSMISSÃO 

No caso de um novo cenário, em que a transmissão estiver 

alta, a mudança de comportamento e rotina será 

imprescindível no enfrentamento do coronavírus. Nesse 

sentido, adotar horários alternativos para evitar 

aglomeração de pessoas é uma das recomendações, 

como fazer as compras e utilizar o transporte público, por 

exemplo, fora do horário de pico. Quanto à frequência nas 

academias, a orientação é de optar por se exercitar ao ar 

livre em vez de fazer aulas de ginástica em locais fechados.” 

Assim, pelas razões aqui impostas, a portaria n° 

105/2020/SES não está condizente com o objetivo primordial ao combate, 

devendo, portanto ser aplicado ao caso o art. 3° do decreto n° 416/2020, 

que determina que o horário de trabalho seja das 7h30min às 13h30min, 

horário esse que não chocaria com os demais sistemas de jornada de 

trabalho. 

Não obstante, os servidores do SUS estarem diretamente 

combatendo a pandemia, logo a conglomeração de servidores no mesmo 

recinto poderá surtir um efeito devastador que poderá trazer prejuízos 

imensuráveis a toda coletividade, então a elisão do problema deverá partir 

primeiramente do sistema, sob pena de colocar toda a estrutura e 

investimentos usados para na situação em desabamento. 

Não se edifica uma estrutura sem que exista um alicerce 

bem preparado. 

Diante disso, a suspensão dos efeitos da portaria n° 

                                                           
1
 - https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-

disseminacao-do-coronavirus 
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105/2020, no que tange ao horário de funcionamento, e medida que se 

impõe, para o fim de obter-se a regulamentação de forma sistemática e 

estratégica ao combate do COVID-19, sem prejuízo a administração pública 

tampouco a toda coletividade, conforme emanado pelo decreto n° 

416/2020. 

 

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA  

 

O diploma processual civil prevê em seu artigo 300 que 

a tutela provisória poderá ser fundamentada em duas hipóteses urgência e 

evidência.  

 

Analisando-se os elementos de convicção trazidos a 

Vossa Excelência, verificam-se presentes os requisitos autorizadores à 

concessão da tutela de urgência pretendida nos termos do que exige o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. 

 

Neste passo, a concessão da tutela de urgência só será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

vejamos: 

 

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso) 

 

Em razão dos argumentos apresentados, resta 

demonstrado a nosso ver os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, quais sejam a relevância dos motivos em que assenta o pedido e 

a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Requerente – 
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fumus boni juris e periculum in mora. 

 

O primeiro, fumus boni iuris, emerge do desrespeito 

às regras Constitucionais acima fundamentadas neste petitório, no vício do 

poder regulamentar, bem como na violação de direitos do servidor público 

em contrapartida a toda a coletividade em um todo.  

 

Quanto ao periculum in mora, diante da publicação 

do Decreto, bem como sua vigência, verifica-se que se não houve atuação 

do judiciário, os servidores públicos terão seus direitos feridos, visto que 

estão sendo obrigado a se conglomerar-se com os demais servidores em 

jornada especial de trabalho, gerando assim ainda mais insegurança entre 

os atuantes no combate a pandemia atual. 

 

Esta atitude está totalmente em desconformidade ao 

ordenamento jurídico. Desta forma é incoerente que o Estado de Mato 

Grosso, obrigue seus servidores a burlar o sistema de segurança emitida 

pela OMS com a jornada de trabalho extraordinária e temporária das 

7h30min até as 13h30min ou das 12h até as 18h, chocando com os demais 

servidores em jornada especial de trabalho. 

 

Assim, visando o combate e a proteção dos 

servidores e toda a coletividade, a referida fonte normativa interna 

em destarte não é medida que se impõe, motivo pela qual é 

necessário a intervenção do poder judiciário, sem qualquer chance 

de violar o princípio da separação e independência dos poderes, 

uma vez que trata-se de um vício de legalidade.  

 

Desse modo, presentes todos os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência, espera-se que a mesma seja 

concedida, a fim de suspender os efeitos da portaria n° 105/2020/SES 
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referente a forma estabelecida para o revezamento, de modo a evitar 

maiores prejuízos aos servidores, sob pena de tornar sem efeito todos os 

esforços econômicos despendidos ao combate a pandemia. 

 

IV – DA LEGITIMIDADE 

 

Convém esclarecer que o Sindicato-Requerente é a 

entidade de primeiro grau representativa dos servidores públicos da saúde 

do Estado de Mato Grosso, o qual detém regularidade sindical e encontra-se 

devidamente registrada perante o 1º Serviço Notarial de Cuiabá sob nº 

127.095, cuja data de fundação corresponde a 22.07.1987, conforme faz 

prova pelo cadastro nacional de pessoas jurídicas, assim como se encontra 

legalmente cadastrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob nº 

24230.003556/90-13 – Código Sindical nº 000.000.341.97837-0, consoante 

cópia do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais em anexo. 

 

Quanto à legitimidade do Sindicato-Requerente para a 

defesa dos direitos e interesses dos seus representantes, insta registrar os 

termos do art. 8º, III, da Constituição Federal: 

 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; 

 

Observa-se, desta feita, que o Sindicato-Requerente 

atua como substituto processual de seus representantes e nessa qualidade 

pode peticionar em juízo na defesa dos direitos e interesses da categoria 

representada, certo de que, nessa qualidade pode propor ou contestar 

qualquer ação que vislumbre a defesa dos interesses dos servidores 

filiados ao Sindicato. 
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Nesta senda, registra-se que é pacífico o entendimento 

jurisprudencial a respeito da legitimidade do Sindicato na defesa dos 

interesses de seus representados, conforme a jurisprudência destacada 

abaixo: 

 

Ementa: 1. Sindicato: substituição processual: o art. 

8º , III, da Constituição Federal concede 

aos sindicatos ampla legitimidade ativa ad causam 

como substitutos processuais dos integrantes das 

categorias que representam (RREE 193.503, 193.579, 

208.983, 210.029, 211.874, 23111, 214.668, Pl., 

12.06.2006, red. p/o acórdão Ministro Joaquim 

Barbosa). 2. A não publicação do acórdão do 

precedente plenário não impede o julgamento imediato 

das causas que versem o mesmo tema (RISTF, art. 

101). Precedentes. 

(STF – AgRg no Agravo de Instrumento AI 194323RS, 

Primeira Turma, Julgado em 26/09/2016, publicado em 

20/10/2016). 

 

Conclui-se, então estar plenamente caracterizada a 

legitimidade ativa do Sindicato-Requerente para postular, em nome de seus 

servidores, a presente ação. 

 

Ainda quanto a legitimidade do Sindicato autor, 

oportuno reforçar, que o próprio Estatuto do sindicato estabelece de 

maneira expressa acerca de sua representação, vejamos: 

 

“Art. 1º: O Sindicato dos Servidores Públicos da 

Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, 

pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 
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03094349000128, com sede na Rua Antônio Dorilêo, nº 

469, Coophema, em Cuiabá-MT, com base territorial do 

Estado de Mato Grosso, é uma entidade, sem fins 

lucrativos, constituída para fins de defesa e 

representação legal dos interessados e conquistas de 

reivindicações dos servidores públicos da Saúde do 

Estado de Mato Grosso, bem como a manutenção e 

defesa dos interesses soberanos do povo brasileiro e 

das instituições democráticas brasileiras. 

 

O Estatuto ainda menciona acerca da abrangência da 

representação do Sindicato, in verbis: 

 

“Art. 2º: São finalidades do SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO” 

 

a) Exercer as prerrogativas legais e atribuídas aos 

órgãos sindicais do País, como representante da 

categoria dos servidores públicos da Saúde do 

Estado de Mato Grosso na base territorial do Estado 

de Mato Grosso”. 

 

Enfim, ressaltadas e debatidas todas as questões 

concernentes à legitimidade pleiteada na presente demanda, encontram-se 

sanadas as deliberações que possam existir ao tema. 

 

V. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

 

 

Inicialmente, cumpre destacar que a Autora é um 
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sindicato sem fins lucrativos que promove a defesa diária dos seus 

membros, razão pela qual não tem condições de arcar com as custas e 

despesas processuais. 

 

Quanto ao deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita as pessoas jurídicas deve-se distinguir duas situações, em sendo a 

pessoa jurídica entidade com fins lucrativos, haverá necessidade de provar 

a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, por sua vez, 

sendo a pessoa jurídica entidade desprovida de finalidade lucrativa, 

basta a singela alegação de impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, independentemente de qualquer prova.  

 

Aliás, convém destacar que o entendimento 

sedimentado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso é nesse sentido, senão 

vejamos: 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO 

DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – 

PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 

1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – 

CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE 

ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – 

DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE 

PODERES – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, 
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EM PARTE. Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins 

lucrativos, também faz jus ao benefício da 

assistência judiciária gratuita, 

independentemente de prova, porque a 

presunção é a de que não pode arcar com as 

custas e honorários do processo, cabendo à parte 

contrária provar a inexistência da miserabilidade 

jurídica. Aplica-se a todos os Entes Federados o piso 

salarial nacional dos profissionais do magistério 

público da educação básica, nos termos da Lei Federal 

n. 11.738/2008. As necessidades de atendimento das 

leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da 

aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador 

concedeu prazo suficiente para que os entes públicos 

se organizassem não só quanto ao plano de carreira, 

mas, também, quanto à remuneração. O Supremo 

Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de 

declaração, opostos em face do acórdão que julgou 

improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o 

pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08, 

somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 

2011. (Ap 77487/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 

29/03/2019) 

(TJ-MT - APL: 00361874720138110041774872017 MT, 

Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 

18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019)(g.n.) 
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Nessa senda, cumpre aduzir que o sindicato recebe 

verbas ínfimas para representação de uma gama de servidores do Estado 

de Mato Grosso inteiro, somando-se capital e interior a fora. 

 

Assim, se fosse arcar com as inúmeras demandas da 

qual é Autora, seus parcos recursos seriam insuficientes para atender às 

necessidades básicas da instituição, tais como contas, infraestrutura e 

demais instalações prediais da sede. 

 

Não se olvide que o sindicato, como se sabe muito 

bem, atende a interesses de inúmeros filiados, pois os representa judicial e 

administrativamente, despendendo de cifras com o custeio de suas 

estruturas físicas, com pagamento de suas mais diversificadas faturas e 

contas (ex: água, energia elétrica etc.), além de outras despesas.  

 

Nesse diapasão, insta frisar que se os escassos 

recursos que o Sindicato detém for para arcar com as custas e despesas do 

processo, haverá o comprometimento de sua renda que deve ser 

totalmente aplicada em sua finalidade institucional.  

 

Ora, conforme os argumentos dispostos alhures, as 

finalidades institucionais do Sindicato é manter a sede, as sub-sedes, no 

que tange às suas instalações, infraestrutura, quitar seus débitos, dentre 

outros. 

 

Posto isso, o Sindicato pugna pela concessão do 

beneficio da justiça gratuita, para que haja isenção do pagamento das 

custas processuais, dada a sua comprovada insuficiência para efetivá-las. 

 

Desta forma demonstrado o direito de ser beneficiada 

pela gratuidade da justiça, por ser entidade sem fins lucrativos, pugna 

Num. 30918659 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: JOSE KROMINSKI - 01/04/2020 16:34:16
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFDJWDYXX



 
  

15 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 1894, Ed. Maruanã, Sala 1.501, Bairro Bosque da Saúde, 

Telefones (65) 3642-7664/7665, CEP 78.050-000, Cuiabá/MT. 

 

desde já pelo seu deferimento.  

 

 

 VII – DOS PEDIDOS 

 

  Ante o exposto, e pelas razões aduzidas, os 

Representados pelo Sindicato-Demandante vêm à douta presença de Vossa 

Excelência requerer: 

 

a) Seja concedido o pedido de tutela de urgência, 

obrigando o Estado-Requerido para  suspender os efeitos da portaria n° 

105/2020/SES, no que se refere ao jornada de trabalho em seu artigo 1°, 

de modo a evitar maiores prejuízos aos servidores, sob pena de tornar sem 

efeito todo os esforços econômicos despendidos ao combate a pandemia e 

por consequência seja determinado ao Estado de emita ato normativo 

respeitando as orientações referente ao combate ao COVID-19, 

principalmente no que tange a evitar as aglomerações. 

 

b) a citação do Estado-Requerido para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal; 

 

c) No mérito confirme a tutela de urgência, a fim de 

anular a portaria n° 105/2020/GBSES, em seu artigo 1°, por contrariar as 

orientações de regulamentos expedidos visando de forma sistemática e 

estratégica ao combate do COVID-19; 

 

d) seja deferida a gratuidade da justiça em favor do 

Requerente, em razão da personalidade jurídica dessas entidades e a 

ausência de finalidade lucrativa; 

 

e) provar o alegado por todos os meios de provas 
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admitidos em direito. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para 

efeitos meramente fiscais. 

 

Nestes termos, aguarda deferimento. 

 

Cuiabá, 31 de março de 2020. 

 

FABIANO ALVES ZANARDO 

OAB/MT nº 12.770 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO SINDICAL
CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS

EXTRATO DO CADASTRO 
Entidade

CADASTRO ATIVO
CNPJ: 03.094.349/0001-28 Grau Entidade: Sindicato Código Sindical: 000.013.341.97837-1

Razão Social: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

Denominação: SISMA-MT - Sindicato dos Servidosres da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso

Representação

Área Geoeconômica: Urbano Grupo: Trabalhador Classe: Servidores públicos

Categoria: Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente EXCETO a categoria Profissional dos Servidores Públicos 
Federais que Trabalham na Área do Meio Ambiente.

Abrangência: Estadual

Base Territorial: *Mato Grosso*. 

Dados de Localização

Logradouro: Rua Antônio Dorileo Número: 469

Complemento: Bairro: Coophema CEP: 78.085-230 Localidade/UF: Cuiabá/MT

E-Mail: ascom@sismamt.org.br Site: www.sismamt.org.br

DDD 1: 65 Telefone 1: 36615491 DDD 2:65 Telefone 2: 36615491

Diretoria

Data início mandato: 07/11/2017 Data término mandato: 07/11/2020

Dirigentes Sindicais Função CS RF
OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR Presidente  x x

SERGIO KIYOSHI MATSUOKA Tesoureiro  x
ALEXANDER GONCALVES FERREIRA GUIMARAES Diretor  

ANA MARIA VIVAN BILO Diretor  
BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA Diretor  

CELIA CRISTINA DE CAMPOS SANTANA DE CARVALHO Diretor  
DIVINA MARIA DO CARMO GONCALVES Diretor  
EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO Diretor  
FATIMA JANETE SILVA DOS SANTOS Diretor  
FRANCIVAL SOARES DOS SANTOS Diretor  

JOSE NILSON GUIMARAES Diretor  
MARCIA CRISTINA RAUBER Diretor  

MARCIO ANTONIO RIOS RIBEIRO Diretor  
MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MORAES Diretor  

MONICA LIMA GOMES Diretor  
NARA LUCIA SILVA DE ANDRADE Diretor  

RAQUEL MISSIAS RODRIGUES NEVES Diretor  
ROBSON ALVES DE PAULA Diretor  

SILVIO LUIZ ALVES MARTINS Diretor  
SUZIMEIRE SILVA MARTINS Diretor  

ADRIANA SANTAREM FERREIRA DE OLIVEIRA Membro do Conselho Fiscal  
ARISTIDES OLIVEIRA COELHO Membro do Conselho Fiscal  

FERNANDA CRISTINA SANTOS SILVA Membro do Conselho Fiscal  
MARIO RIBEIRO NERES Membro do Conselho Fiscal  

ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO Membro do Conselho Fiscal  
SIRLENE COSTA Membro do Conselho Fiscal  

TATIANA NEVES DE SOUSA Secretário Geral  
ANA CAMPOS PEDROSA Suplente de Diretoria  

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU Suplente de Diretoria  
CLAUDINEI BARROS SILVA Suplente de Diretoria  

GRAZIELLE SCARPIN DA SILVA Suplente de Diretoria  
JAIME VIEIRA DE ARAUJO Suplente de Diretoria  

JANE BEATRIZ TELLES Suplente de Diretoria  
LUZIA FRANCOSO Suplente de Diretoria  

SILENE REGINA DA SILVA Suplente de Diretoria  
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ANA CLAUDIA MACHADO DE OLIVEIRA Vice-Presidente  

Filiação

Federação: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATIVA CNPJ: 03.986.478/0001-20 

Confederação: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B

ATIVA CNPJ: 34.166.181/0001-42 

Central Sindical: CGTB - CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL

CNPJ: 66.868.118/0001-44 

Histórico do Cadastro

REQUERIMENTO PROCESSO/FASE DATA SITUAÇÃO
SR15829   24230.003556/90-13  05/10/2007 Válida 
SD13406 |FIL|  46210.000877/2008-91  22/04/2008 Válida 
SD23364 |END|DIR|  46210.000833/2009-42  17/03/2009 Válida 
SD46838 |DIR|  46210.000207/2011-71  09/02/2011 Válida 
SD51300 |FIL|  46210.000634/2011-59  27/04/2011 Válida 
SD62181 |DIR|FIL|  46210.000085/2012-01  04/05/2012 Não Válida 
SD63689 |END|DIR|FIL|  46210.000835/2012-37  25/05/2012 Válida 
SD73302 |FIL|  28/03/2013 Não Válida 

DECISÃO PROCESSUAL  
ARE - Alteração de Representação (Denominação ou 
Base ou Categoria)  

14/05/2013 Ativo  

SD80445 |DIR|  46210.000163/2014-21  03/02/2014 Válida 
SD90451 |DIR|  46210.000085/2015-46  03/02/2015 Válida 
CÓDIGO SINDICAL|  ALTERAÇÃO DE CÓDIGO  28/03/2017 
SA03898 |CAT|  46210.000116/2017-21  11/05/2017 CGRS 
SD106788 |FIL|  31/05/2017 Não Válida 
SD114042 |DIR|  46210.002714/2017-34  17/01/2018 Válida 
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BOLETIM INFORMATIVO Nº 23 - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 

GRAVE INCLUINDO COVID-19 

SITUAÇÃO FEDERAL

SITUAÇÃO ESTADO DE MATO GROSSO

DEFINIÇÃO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

Indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta, 

que apresente dispneia (falta de ar) e que esteja hospitalizado.

IMPORTANTE!

Com base nas diretrizes dos Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de

Mato Grosso passa a emitir boletim de casos notificados de Síndrome Respiratória

Aguda Grave (SRAG), a qual inclui a COVID-19 bem como outros tipos de Influenza.

Casos hospitalizados de SRAG são monitorados de forma diária em cada unidade

hospitalar do Estado, com a finalidade de identificar e tratar corretamente qualquer caso

suspeito hospitalizado de COVID-19.

CENÁRIO DE CASOS EM MATO GROSSO 

25* 8 1263 0

CASOS 

NOTIFICADOS DE 

SINDROME 

RESPIRATORIA 

AGUDA 

GRAVE

CASOS 

CONFIRMADOS

HOSPITALIZADOS

COVID19 

CASOS 

RECUPERADOS

COVID19 

ÓBITOCASOS 

CONFIRMADOS

COVID19 

Estado de Mato Grosso, 31 de março de 2020 - 17h
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* RESULTADOS ORIUNDOS DO LACEN-MT E LABORATÓRIOS PRIVADOS VALIDADOS PELO LACEN-MT 
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BOLETIM INFORMATIVO DE SÍNDROME 

RESPIRATÓRIA AGUDA 

GRAVE INCLUINDO COVID-19 

INFLUENZA A INFLUENZA B
INFLUENZA A

NÃO
SUBTIPADO

SRAG NÃO
ESPECIFICADO

SRAG POR
OUTRO VIRUS
RESPIRATÓRIO

NÃO
CLASSIFICADO

CASOS DE SRAG 1 2 2 67 8 183
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CURVA DOS CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADOS DE 31 DE
JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020 EM MATO GROSSO

MASCULINO 
50%

FEMININO 
50%

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
HOSPITALIZADOS DE 31 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020 EM MATO GROSSO

GÊNERO DOS CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADOS DE 31 DE
JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2020 EM MATO GROSSO

CENÁRIO DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADOS EM MATO GROSSO 

FONTE : SIVEP GRIPE MT 31 DE MARÇO DE 2020

FONTE : SIVEP GRIPE MT 31 DE MARÇO DE 2020

FONTE : SIVEP GRIPE MT 31 DE MARÇO DE 2020
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BOLETIM INFORMATIVO DE SÍNDROME 

RESPIRATÓRIA AGUDA 

GRAVE INCLUINDO COVID-19 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 POR MUNICÍPIO EM MATO GROSSO

Média de idade dos confirmados

42,3 anos

SITUAÇÃO HOSPITALAR ATUAL 

LABORATÓRIO 

No período de 20 a 30 de março, o Laboratório Central do Estado (Lacen-MT)
analisou 352 amostras para SARS-CoV-2; destes, 346 testes apresentaram
resultado negativo através da metodologia de RT-PCR.

Todos os resultados já estão liberados no sistema Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL), o qual todos os municípios possuem acesso.
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FONTE : MUNICIPIOS NOTIFICANTES DE MATO GROSSO 31 DE MARÇO DE 2020
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BOLETIM INFORMATIVO DE SÍNDROME 

RESPIRATÓRIA AGUDA 

GRAVE INCLUINDO COVID-19 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Lave as 

mãos com 

água e sabão 

ou use álcool 

em gel. 

Cubra o 

nariz e boca 

ao espirrar 

ou tossir.

Evite 

aglomerações 

se estiver 

doente.

Mantenha os 

ambientes bem 

ventilados.

Não 

compartilhe 

objetos 

pessoais.

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por COVID-19. 

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus.

CONTATOS 
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BOLETIM INFORMATIVO DE SÍNDROME 

RESPIRATÓRIA AGUDA 

GRAVE INCLUINDO COVID-19 

REFERÊNCIAS 
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Boletim Epidemiológico/Secretaria Vigilância em Saúde/Ministério da

Saúde/Vol.51;N°04;Jan. 2020.

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/23/Boletim_epid

emiologico_SVS_04.pdf

Boletim Epidemiológico/Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da

Saúde; COE Nº 01; Jan. 2020.

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/28/Boletim-

epidemiologico-SVS-28jan20.pdf

Link de interesse:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-

+0895609+-+Nota+Te%C2%B4cnica.pdf/598f77b1-437d-4af3-aa8a-

e266e7d37462

Centro de Operações de Emergência em Saúde | COE-MT

Juliano Silva Melo
Secretário Adjunto de Atenção e

Vigilância em Saúde

Gilberto Gomes de Figueiredo
Secretário Estadual de Saúde 

de Mato Grosso
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DECRETO
<BEGIN:1156109:1>

DECRETO Nº  415, DE   20  DE  MARÇO DE 2020.

Em caráter excepcional, suspendo 
o vencimento dos débitos do IPVA 
relativos ao exercício de 2020, vencíveis 
nos meses de março e abril de 2020, e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, e

CONSIDERANDO que se alastram no Estado os efeitos e consequên-
cias da pandemia que assola o planeta com o surto do COVID-19, inclusive 
acarretando relevantes dificuldades para a economia brasileira, mundial e, 
por conseguinte, do nosso Estado;

CONSIDERANDO ser imperativo e premente que o Governo do Estado 
adote medidas urgentes e extraordinárias para minimizar os efeitos que 
comprometem as finanças privadas e, em decorrência, as finanças públicas;

D E C R E T A:

Art. 1° Em caráter excepcional, o vencimento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, relativo ao exercício de 2020, 
referente aos veículos identificados por placa com finais 4 e 5 ou 6 e 7, 
fixados para os meses de março e abril de 2020, nos termos do caput do 
artigo 16 do Decreto n° 1.977, de 23 de novembro de 2000, ficam, respecti-
vamente, postergados para os meses de maio e junho de 2020.

Parágrafo único Ao pagamento do IPVA nas hipóteses de que trata 
o caput deste artigo, para fins de determinação das datas limites para 

desconto e parcelamento, aplicam-se as disposições previstas em portaria 
do Secretário de Estado de Fazenda para as hipóteses de vencimento nos 
meses de maio ou junho de 2020.

Art. 2° Também em caráter excepcional, ficam suspensos os 
vencimentos das parcelas previstos para os meses de março e abril de 
2020, relativas aos acordos de parcelamento do IPVA do exercício de 2020, 
postergando-se, respectivamente, para a mesma data dos meses de maio 
e junho de 2020, acrescentando-se, assim, dois meses-calendário ao termo 
final do prazo para encerramento do termo de acordo celebrado.

Art. 3° O disposto neste decreto não autoriza a restituição ou 
compensação de importâncias já pagas ou anteriormente compensadas ou 
depositadas, ou, ainda, recolhidas em execuções fiscais diretamente à Pro-
curadoria-Geral do Estado.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT,  20  de março de 2020, 199° da 
Independência e 132° da República.

<END:1156109:1>

EDIÇÃO EXTRA
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<BEGIN:1156110:2>

DECRETO Nº  416, DE 20  DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre medidas excepcionais, de 
caráter temporário, para a prevenção 
dos riscos de disseminação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito 
interno do Poder Executivo do Estado 
de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III e V, da Constituição 
Estadual e artigo 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos nº 407, de 16 de 
março de 2020, e nº 413, de 18 de março de 2020,

CONSIDERANDO a primeira confirmação de diagnóstico de 
coronavírus no âmbito do Estado de Mato Grosso e a necessidade de 
atualização das medidas de enfrentamento à pandemia em curso.

D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas excepcionais, de 
caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública 
estadual.

Art. 2º Para os efeitos deste decreto, considera-se:

I - teletrabalho: modalidade em que o servidor ou empregado 
público executa suas atribuições funcionais fora das dependências de sua 
organização, mediante o uso de tecnologias de informação.

II - revezamento: modalidade de jornada de trabalho que poderá 
ser realizada sob a forma de escala de dias ou turno de trabalho.

III - redução de jornada: redução temporária da jornada de 
trabalho, sem compensação ou redução de remuneração ou subsídio.

Art. 3º. Fica definida, em caráter excepcional e temporário, 
a jornada de trabalho no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato 
Grosso das 7h30 às 13h30.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às atividades 
sujeitas a regimes especiais de jornada, regulamentados em norma 
específica.

Art. 4º Fica proibida a utilização de sistema biométrico para 
qualquer finalidade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato 
Grosso.

Parágrafo único O registro de ponto deverá ser feito de forma 
remota ou por meio de anotação em formulário de ponto.

Art. 5º. Fica autorizada a realização de atividades em regime 
de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, 
resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a 
preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e 
prioritários.

§ 1º A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os 
meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato 
regulamentar específico.

§ 2º Durante a jornada de trabalho, deve ser garantida a 
presença física de, ao menos, 01 (um) representante por unidade adminis-
trativa (coordenadoria, superintendência, unidade e secretaria-adjunta), o 
qual poderá ser o próprio chefe imediato.

§ 3º Cabe à chefia imediata da unidade administrativa, juntamente 
com o respectivo secretário adjunto, decidir quanto à efetiva necessidade 
da presença física do servidor na Secretaria.

§ 4º Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar 
atividades em teletrabalho será concedida, de ofício, férias e/ou de licença
-prêmio por assiduidade.

Art. 6º. Deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de 
teletrabalho os servidores (grupo de risco):

I - os servidores e empregados públicos com mais de 60 

(sessenta), salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades 
de setores que exijam deslocamento;

II - diabéticos;
III - hipertensos;
IV - com insuficiência renal crônica;
V - com doença respiratória crônica;
VI - com doença cardiovascular;
VII - com câncer
VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam 

o sistema imunológico;
IX- gestantes e lactantes.

Art. 7º. Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de 
março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos 
comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato 
direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.

Art. 8º. Nas hipóteses previstas nos arts. 5º (grupo de risco) e 
6º (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas 
pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providencia-
da, a critério exclusivo da Administração:

I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;
II -  a concessão, de ofício, de férias;
III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Art. 9º Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a 
licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, 
ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir 
do dia 30 de março de 2020.

Parágrafo único Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão efetivar os atos administrativos necessários à regularização do 
disposto no caput deste artigo.

Art. 10 Nas hipóteses em que não for possível a prestação 
de serviços em regime de teletrabalho, fica autorizada a realização de 
revezamento, em dias alternados, desde que não haja prejuízo às atividades 
do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir 
a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e 
prioritários.

§1º Caberá ao órgão de lotação do servidor, por meio de ato 
normativo, a edição da escala de revezamento.

§ 2º O regime de revezamento deverá ser conciliado com 
atividades sujeitas ao teletrabalho, ainda que tais atividades sejam oriundas 
de unidade administrativa diversa daquela em que o servidor está lotado.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será regulamentado em ato 
normativo próprio.

Art. 11 Ficam mantidos os serviços de fiscalização nos órgãos 
competentes, observadas as disposições contidas neste Decreto.

Art. 12. O servidor em teletrabalho e/ou em regime de 
revezamento deve, obrigatoriamente, sujeitar-se às medidas de restrição 
social e demais orientações emanadas nos órgãos sanitários federais, 
estaduais e municipais que não conflitem com a presente Decreto.

Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput ensejará 
a responsabilização funcional do servidor.

Art. 13 As disposições deste decreto aplicam-se, no que couber, 
aos empregados públicos, terceirizados, estagiários e demais agentes que 
possuam vínculo com os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Art. 14 Os serviços públicos disponíveis de forma eletrônica (site, 
teleatendimento e congêneres) ficam suspensos na forma presencial.

Parágrafo único O atendimento presencial deverá respeitar as 
normas de segurança e vigilância sanitária, especialmente mantendo 1,5 m 
de distância entre as pessoas.

Art. 15 No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança 
Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas.

Parágrafo único. Nas áreas finalísticas das secretarias de que 
trata o caput deste artigo, serão adotadas medidas específicas em ato 
normativo interno, desde que garantida a continuidade dos serviços e 
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respeitadas as diretrizes gerais definidas neste decreto.

Art. 16 Os órgãos e entes estaduais que necessitem realizar 
vistorias in loco para prestação de serviços poderão utilizar imagens de 
satélite de alta resolução.

Art. 17 Poderão ser suspensas as atividades dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Estadual, desde que garantido o atendimento 
a situações urgentes, observada a autorização prévia do Gabinete de 
Situação.

Art. 18 As reuniões de todos os conselhos da Administração 
Direta e Indireta deverão ser realizadas por meio de videoconferência.

Art. 19 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 20  de  março  de 2020, 199º da 
Independência e 132º da República.

<END:1156110:3>
<BEGIN:1156111:3>

DECRETO Nº  417,  DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a suspenção de prazos em 
Processos Administrativos, inclusive em 
Processos Administrativos Tributários no 
âmbito do Poder Executivo Estadual, e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, e

CONSIDERANDO os problemas advindos pela pandemia do coronavírus 
(2019-nCoV) que podem causar dificuldades ao cidadão mato-grossense 
no cumprimento de prazos junto aos órgãos estaduais;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto n° 413, de 18 de março 
de 2020, que dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do 
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

D E C R E T A:

Art. 1° Ficam suspensos, por 30 (trinta) dias, os prazos nos processos 
administrativos em tramitação no âmbito do Poder Executivo Estadual.

§ 1° A suspensão de prazos prevista no caput deste artigo alcança, 
inclusive, os pedidos de revisão de lançamento tributário, bem como os 
prazos recursais nos Processos Administrativos Tributários, em tramitação 

junto à Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 2° O disposto neste artigo não impede que o interessado efetue a 

apresentação dos respectivos documentos e recursos durante a vigência 
da suspensão.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 20 de março de 2020, 199° da Inde-
pendência e 132° da República.

<END:1156111:3>
<BEGIN:1156112:3>

DECRETO Nº  418, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Introduz alterações no Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 
de março de 2014, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, e

CONSIDERANDO que se alastram no Estado os efeitos e consequên-
cias da pandemia que assola o planeta com o surto do COVID-19;

CONSIDERANDO ser imperativo e premente que o Governo do Estado 
adote medidas urgentes e extraordinárias para combate à propagação do 
indicado vírus;

D E C R E T A:

Art. 1° Fica acrescentado o artigo 34-A ao Anexo IV do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, conforme 
segue:

“Art. 34-A Saídas internas de mercadorias em decorrência de 
doações ao Governo do Estado de Mato Grosso para utilização no combate 
à propagação do COVID-19, bem como a correspondente prestação de 
serviço de transporte.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, às doações de 
insumos necessários à fabricação de produtos utilizados no combate à 
propagação do COVID-19.

§ 2° Não se exigirá o estorno do crédito relativo à entrada das 
mercadorias, ou dos respectivos insumos, objeto das saídas a que se refere 
este artigo.

§ 3° Este benefício vigorará até 30 de junho 2020.”

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT,  20  de março de 2020, 199° da 
Independência e 132° da República.

<END:1156112:3>
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DECRETO Nº  419, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre medidas temporárias 
restritivas às atividades privadas para 
prevenção dos riscos de disseminação do 
Coronavírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III e V, da Constituição 
Estadual e artigo 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO  a publicação do Decreto nº 407, de 16 de 
março de 2020, e do Decreto nº 413, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO a primeira confirmação de diagnóstico de 
coronavírus no âmbito do Estado de Mato Grosso e a necessidade de 
atualização das medidas de enfrentamento à pandemia em curso.

D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas excepcionais, 
de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública 
estadual.

Art. 2º Fica proibida qualquer forma de aglomeração de pessoas 
em locais públicos ou privados, inclusive em eventos, festas, feiras, igrejas, 
templos, reuniões em praças, ginásios esportivos, academias, modalidades 
esportivas coletivas e outras atividades congêneres.

§ 1º Fica autorizado o funcionamento das atividades privadas 
que possam ser exercidas com respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m 
entre as pessoas e seguirem às demais normas sanitárias de prevenção 
à disseminação ao coronavírus, em especial a atividade de comércio de 
alimentos, medicamentos e combustíveis.

§ 2º Os bares, restaurantes e similares deverão ter lotação 
máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, atendido o dis-
tanciamento mínimo e as normas sanitárias dispostas no §1º deste artigo.

§ 3º O descumprimento das regras deste artigo ensejará 
aplicação de penalidades administrativas cabíveis, inclusive interdição 
compulsória, pelos órgãos sanitários e PROCON.

§ 4º As Polícias Militar e Civil, os Bombeiros Militares e a Defesa 
Civil deverão apoiar os órgãos sanitários e PROCON para o cumprimento 
do disposto neste artigo, podendo aplicar, diretamente as penalidades ad-
ministrativas cabíveis.

Art. 3º No âmbito do Estado de Mato Grosso, os postos de 
combustíveis poderão funcionar, exclusivamente, de segunda-feira à 
sábado, no período de 7h as 20h.

Art. 4º Enquanto vigente este decreto, ficam fechados os 
parques públicos e privados no território matogrossense.

Art. 5º O transporte coletivo municipal e metropolitano somente 
poderá ocorrer com passageiros sentados.

Parágrafo único Fica proibido o transporte coletivo intermuni-
cipal.

Art. 6º Fica proibida a utilização do banco dianteiro do passageiro 
no transporte individual remunerado de passageiros, seja por meio de taxi, 
aplicativo ou congêneres.

Parágrafo único A parte interna do veículo deverá ser submetida 
a assepsia após a finalização de cada atendimento.

Art. 7º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  20  de  março  de 2020, 199º da 
Independência e 132º da República.

<END:1156114:4>
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Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Rua Júlio Domingos de Campos

CEP 78050-970 - Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97

www.iomat.mt.gov.br
Acesse o portal E-Mato Grosso

www.mt.gov.br

ORIENTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 005/2008 do 
Diário Oficial de 27 de maio de 2008, as matérias deverão ser 
enviadas pelo sistema IOMATNET e no balcão da IOMAT, 

pessoalmente, em Pen Drive, CD-ROM ou através do correio 
eletrônico, publica@iomat.mt.gov.br, até as 16:00hs.

Os arquivos deverão ser em extensão .rtf, .doc ou .docx

ATENDIMENTO EXTERNO

De acordo com a Portaria nº 030/2019/SEPLAG do Diário 
Oficial de 05 de Abril de 2019, o atendimento é de Segunda à 

Sexta-feira, das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs.

(65) 3613-8000

Limitando, qual novo colosso,
O ocidente do imenso Brasil,

Eis aqui, sempre em flor, Mato Grosso,
Nosso berço glorioso e gentil!

Eis a terra das minas faiscantes,
Eldorado como outros não há

Que o valor de imortais bandeirantes
Conquistou ao feroz Paiaguás!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Terra noiva do Sol! Linda terra!
A quem lá, do teu céu todo azul,

Beija, ardente, o astro louro, na serra
E abençoa o Cruzeiro do Sul!

No teu verde planalto escampado,
E nos teus pantanais como o mar,
Vive solto aos milhões, o teu gado,
Em mimosas pastagens sem par!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

HINO DE MATO GROSSO

Decreto Nº 208 de 05 de setembro de 1983
Letra de Dom Francisco de Aquino Corrêa e música do maestro Emílio Heine

HINO À BANDEIRA DE MATO GROSSO

Letra e música dos autores: Abel Santos Anjos Filho, Tânia Domingas do Nascimento e Hudson C. Rocha
“Uma radiante estrela exalta o céu anil
Fulgura na imensidão do meu Brasil

Constelação de áurea cultura e glórias mil
Do bravo heróico bandeirante varonil 

Que descobrindo a extensa mata sobranceira
Do Centro Oeste, imensa gleba brasileira
Trouxe esperança à juventude altaneira
Delimitando a esfera verde da bandeira. 

Hévea fina, erva-mate preciosa,
Palmas mil, são teus ricos florões;
E da fauna e da flora o índio goza,

A opulência em teus virgens sertões.

O diamante sorri nas grupiaras
Dos teus rios que jorram, a flux.

A hulha branca das águas tão claras,
Em cascatas de força e de luz!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Dos teus bravos a glória se expande
De Dourados até Corumbá,

O ouro deu-te renome tão grande,
Porém mais nosso amor te dará!

Ouve, pois, nossas juras solenes
De fazermos em paz e união,

Teu progresso imortal como a fênix
Que ainda timbra o teu nobre brasão!

Salve, terra de amor, terra de ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

No céu estampas o matiz patriarcal
E ao Sol fulguras belo esplêndido ideal

Na Terra semeando a paz universal
Para colhermos um futuro sem igual. 

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz

Do Brasil é o verde coração”.

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz

Do Brasil é o verde coração. 
Belo pendão que ostenta o branco da pureza

Losango lar da paz e feminil grandeza.
Teu manto azul é o céu que encobre a natureza

De um Mato Grosso emoldurado de beleza. 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,

Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,

Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

HINO NACIONAL

Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva
Gigante pela própria natureza,

És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza

Terra adorada, Entre outras mil,
És tu, Brasil, Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,

Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;

“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,

E diga o verde-louro desta flâmula
Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,

Nem teme, quem te adora, a própria morte!

Terra adorada Entre outras mil,
És tu, Brasil, Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, 

Brasil!
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PORTARIA Nº 107/2020/GBSES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 71, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 456, de 24 de 
março de 2016, que “dispõe sobre o Sistema  de Transferência de Recursos 
Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde 
e dá outras providências” e a Portaria n.º 020/2018/GBSES, que “institui 
critérios de cofinanciamento estadual não obrigatório para custeio mensal de 
leitos em Unidade de Terapia Intensiva - UTI - Adulto, Pediátrica, Neonatal e 
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal-UCIN, credenciada/habilitada 
e/ou em processo de credenciamento/habilitação junto ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) com o objetivo de melhoria de acesso para atendimento ao 
usuário do SUS no território do Estado de Mato Grosso”;

CONSIDERANDO a Portaria nº 023/2020/GBSES que prorroga a 
vigência da Portaria nº 020/2018/GBSES até o dia 30 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Ordenar o pagamento do cofinanciamento estadual não 
obrigatório para custeio mensal de leitos em Unidade de Terapia Intensiva 
- UTI - Adulto, credenciada/habilitada e/ou em processo de credencia-
mento/habilitação junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), referente à 
competência JANEIRO/2020, para o município de Juína que apresentou 
documentação conforme solicitado pela Secretaria de Estado de Saúde, 
totalizando o valor de R$ 404.300,00 (quatrocentos e quatro mil e trezentos 
reais) e a aplicação dos valores ao fim que se destinam com o objetivo de 
melhorar o acesso para atendimento ao usuário do SUS no território do 
Estado de Mato Grosso, conforme Anexo Único.

Art. 2º As despesas decorrentes deste incentivo correrão por conta 
dos recursos financeiros e da dotação orçamentária a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 21.601 - Fundo Estadual de Saúde
Programa: 526 - Mato Grosso Mais Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Ambulatorial e Hospital
Fonte de Recursos: 134 e/ou 196
Natureza de Despesas: 3.3.41.41.010.
Ação: 2451 - Atenção Ambulatorial e Hospitalar complementar 

do SUS
Subação: 2 - Cofinanciamento de Leitos Complementares e 

Serviços Cardiologia do SUS em Mato Grosso
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Registrada, Publicada, CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.

(Original Assinado)
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado de Saúde

ANEXO ÚNICO

MICRORREGIÃO MUNICIPIO UNIDADE/ESTABELECIMENTO TOTAL

NOROESTE Juína SOCIEDADE JUINENSE DE 
DIAGN. I. E MED. INTENSIVA R$ 404.300,00 

TOTAL GERAL R$ 404.300,00
<END:1157060:28>
<BEGIN:1157062:28>

PORTARIA Nº 108/2020/GBSES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 71, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 456, de 24 de 
março de 2016, que “dispõe sobre o Sistema  de Transferência de Recursos 
Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde 
e dá outras providências” e a Portaria n.º 020/2018/GBSES, que “institui 
critérios de cofinanciamento estadual não obrigatório para custeio mensal de 
leitos em Unidade de Terapia Intensiva - UTI - Adulto, Pediátrica, Neonatal e 
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal-UCIN, credenciada/habilitada 
e/ou em processo de credenciamento/habilitação junto ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) com o objetivo de melhoria de acesso para atendimento ao 
usuário do SUS no território do Estado de Mato Grosso”;

CONSIDERANDO a Portaria nº 023/2020/GBSES que prorroga a 
vigência da Portaria nº 020/2018/GBSES até o dia 30 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Ordenar o pagamento do cofinanciamento estadual não 
obrigatório para custeio mensal de leitos em Unidade de Terapia Intensiva 
- UTI - Adulto, credenciada/habilitada e/ou em processo de credencia-
mento/habilitação junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), referente à 
competência NOVEMBRO/2019, para o município de Rondonópolis que 
apresentou documentação conforme solicitado pela Secretaria de Estado 
de Saúde, totalizando o valor de R$ 752.317,08 (setecentos e cinquenta 
e dois mil trezentos e dezessete reais e oito centavos) e a aplicação dos 
valores ao fim que se destinam com o objetivo de melhorar o acesso para 
atendimento ao usuário do SUS no território do Estado de Mato Grosso, 
conforme Anexo Único.

Art. 2º As despesas decorrentes deste incentivo correrão por conta 
dos recursos financeiros e da dotação orçamentária a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 21.601 - Fundo Estadual de Saúde
Programa: 526 - Mato Grosso Mais Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Ambulatorial e Hospital
Fonte de Recursos: 134 e/ou 196
Natureza de Despesas: 3.3.41.41.010.
Ação: 2451 - Atenção Ambulatorial e Hospitalar complementar 

do SUS
Subação: 2 - Cofinanciamento de Leitos Complementares e 

Serviços Cardiologia do SUS em Mato Grosso

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Registrada, Publicada, CUMPRA-SE.      
                                                                               

Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.

(Original Assinado)
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado de Saúde

ANEXO ÚNICO

MICRORREGIÃO MUNICIPIO UNIDADE/
ESTABELECIMENTO

TOTAL

SUL 
MATOGROSSENSE Rondonópolis Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis
R$ 752.317,08

TOTAL GERAL R$ 752.317,08
<END:1157062:28>
<BEGIN:1157064:28>

PORTARIA Nº 105/2020/GBSES

Estabelece medidas excepcionais e de 
caráter temporário de prevenção dos 
riscos de disseminação do coronavírus 
(COVID-19) no âmbito da Secretaria de 
Estado de Saúde.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art.71º, II, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO as medidas determinadas pelos Decretos nº 407, 
de 16 de março de 2020 e nº 413, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto º 416, de 20 de março de 2020, que 
dispõe sobre medidas excepcionais de caráter temporário, para a prevenção 
dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno 
do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o Decreto nº 422, de 23 de março de 2020, 
que altera e revoga dispositivos do Decreto nº 416, de 20 de março de 
2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, 
para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, 
especialmente o disposto no art. 5º, § 3º Cabe à autoridade máxima do 
órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física 
do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida 
a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

Num. 30918668 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JOSE KROMINSKI - 01/04/2020 16:34:17
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAPRQWGRVL



Página 29   27 de Março de 2020 Nº 27.720Diário   Oficial
prioritários;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 16 da Instrução Normativa nº 
06/2020/SEPLAG, que dispõe sobre as medidas de prevenção para enfren-
tamento ao contágio pelo coronavírus (2019-nCoV) no âmbito da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica estabelecida que as áreas administrativas da Secretaria 
de Estado de Saúde, excluída a área finalística, funcionarão em período 
integral, com revezamento dos servidores em turnos de trabalho de 06 
horas/diárias, no período das 07h30 às 13h30 ou 12h00 às 18h00, em 
caráter excepcional e temporário, conforme artigo 2º, II do Decreto nº 
416/2020:

Art. 2º...
II - revezamento: modalidade de jornada de trabalho que poderá ser 
realizada sob a forma de escala de dias ou turno de trabalho.
Parágrafo único. O turno de trabalho estabelecido no caput, se dá 

em razão das ações específicas prioritárias e urgentes a serem executadas 
nas áreas administrativas, em função da gravidade da situação gerada pela 
pandemia do coronavírus (COVID-19), as quais realizam procedimentos ad-
ministrativos e operacionais indispensáveis para atender a emergência, bem 
como, o pleno funcionamento e continuidade da prestação de serviços nas 
unidades assistenciais/hospitalares da SES/MT, preservando e garantindo 
o direito constitucional à saúde por meio do Sistema Único de Saúde no 
âmbito do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Os servidores que se enquadram no grupo de risco, conforme 
dispõe o art. 6º do Decreto nº 416/2020, deverão:

I - preencher o formulário disponível no Link: https://forms.gle/
feYQYjBPcuu3Ntsw8 da Gerência de Saúde e Segurança/CADSS/SGP/
GBSAGTES e anexar:

a) A Autodeclaração, conforme modelo constante no Anexo I desta 
Portaria; e

b) Documentação comprobatória da hipótese de enquadramento no 
grupo de risco, tais como: documento de identificação do servidor de 60 
anos ou mais de idade; laudo/declaração ou exames médicos que indiquem 
a condição de saúde, receituário de medicamento de uso contínuo, entre 
outros que poderão ser requeridos pelo Médico do Trabalho da Gerência 
de Saúde e Segurança; Caderneta da Gestante, Certidão de Nascimento 
do menor de até 06 meses de idade ou atestado médico indicando a 
amamentação do menor de 06 até 24 meses, no caso de Lactantes.

Parágrafo único. O formulário e a documentação, ora anexada, 
descrita no caput, será recebida e avaliada pelo Médico do Trabalho para os 
devidos encaminhamentos e posterior ciência do servidor e chefia imediata.

Art. 3º O servidor enquadrado na situação preconizada no art. 2º 
desta Portaria, deverá submeter-se ao regime de teletrabalho, desde que 
haja condições para sua realização e compatibilidade com a sua função/
atividade exercida na unidade, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 416, 
de 20 de março de 2020, e diante da incompatibilidade, o servidor entrará 
em usufruto de Férias e/ou Licença Prêmio por assiduidade com período de 
gozo vencido, conforme prevê o art. 8º, II e III do referido Decreto.

Parágrafo único. A chefia imediata deverá elaborar o Plano de 
Atividades para o servidor submetido ao regime de teletrabalho, para acom-
panhamento e registro da produtividade, de acordo com a sua função/
atividade desempenhada na unidade de lotação.

Art. 4º O servidor deverá retornar imediatamente para o seu regime 
e jornada de trabalho original, mediante determinação do gestor competente 
ou ao término da vigência desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 23/03/2020, enquanto estiverem em vigor os 
Decretos nº 407/2020, nº 413/2020, nº 416/2020 e nº 422/2020 ou outro ato 
normativo que vier a substituí-los.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.

(Original Assinado)
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado de Saúde

ANEXO I
AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

Eu, _______________________________________________________
_________________, CPF nº _______________________, matrícula nº 
_____________________, exercendo o cargo de ___________________
______________________________________________________, lotado 
na unidade _________________________________________________
_, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução 
Normativa nº 06/2020/SEPLAG, que devo ser submetido a isolamento, pre-
ferencialmente por meio regime de teletrabalho, em razão de:

( ) doença preexistente crônica ou grave ou de imunodeficiência, com data 
de início _______________, enquanto perdurar o estado de emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
(  ) ser gestante ou lactante, enquanto perdurar o estado de emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
(   ) ter retornado de viagem de localidades com casos comprovados de 
coronavírus, na data de _______________, devendo ficar temporariamente 
em teletrabalho por 14 (quatorze) dias a contar da data do retorno.
( ) estar ou ter tido contato direto com casos confirmados ou suspeitos, 
na data de _________________, devendo ficar temporariamente em 
teletrabalho por 14 (quatorze) dias a contar da data do contato.
(  ) apresentar sinais e sintomas gripais, devendo permanecer em teletrabalho 
estritamente pelo tempo em que perdurarem os sintomas, estando ciente de 
que devo procurar atendimento ou orientação médica. Declaro que estou 
ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará à responsabili-
zação funcional e às sanções penais previstas em lei.

_____________________/MT, _______, de_________________ de 2020.

____________________________________
Assinatura do servidor

<END:1157064:29>

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MT SAÚDE
INSTITUTO MATO GROSSO SAÚDE

<BEGIN:1156956:29>

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CRE-
DENCIAMENTO N° 652360/2016/MTS.

DA ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 652360/2016/
MTS, que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio 
do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO 
ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE e VIDA ENDOSCOPIA LTDA.  
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir as espe-
cialidades médicas abaixo a partir da data de sua assinatura: 10101027 - 
Pediatria / 10101022 - Neurologista / 10101028 - Dermatologista / 10101014 
- Endocrinologista / 10101029 - Ginecologista / 10101015 - Pneumologista 
/ 10101030 - Urologista / 10101017 - Psiquiatra / 10101026 - Reumatologia 
/ 10101019 - Hepatologista / 10101023 - Neurologista Pediatra / 10101025 
- Proctologista / 10101012 - Gastroenterologista / 10101012 - Ortopedia / 
10101012 - Vascular / 10101021 - Infectologista / 10101012 - Hepatologista 
/ 10101012 - Cirurgia Geral / 10101012 - Cirurgia Plástica / 10101012 - 
Medicina Familiar.
DA VIGÊNCIA: O presente termo terá a vigência contados a partir de 
26/03/2020.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e 
disposições do Contrato originário que não tenham sido modificados pelo 
presente Termo Aditivo.
ASSINAM: MISMA THALITA DOS ANJOS COUTINHO/Presidente do 
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - Mato Grosso 
Saúde/CONTRATANTE - ROBERTO CARLOS FRAIFE BARRETO/Vida 
Endoscopia LTDA/CONTRATADA
<END:1156956:29>
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