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VALDIR JÚNIOR
Presidente da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL
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CAMPO GRANDE – MS
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Este ofício possui anexo(s)

 

Senhor Presidente da Assomasul,

 

 

Em atenção ao Ofício Circular n. 20/2021-PRESID./GAB, encaminhamos a
DECISÃO GAB/SES Nº 01/2021 emitida por esta Secretaria de Estado de Saúde quanto ao
pleito apresentado, para conhecimento e providências.

 

Atenciosamente,

 

GERALDO RESENDE PEREIRA
Secretário de Estado de Saúde

Assinado Digitalmente
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DECISÃO GAB/SES Nº 01/2021 

 

Trata-se de ofício encaminhado pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE 

MATO GROSSO DO SUL – ASSOMASUL, representado por seu Presidente Prefeito 

Valdir Couto de Souza Júnior, requerendo a sua “participação no quadro de representantes 

das entidades públicas no programa PROSSEGUIR a fim de evitar surpresas na classificação 

dos municípios, bem como um prazo de 48 horas para cumprimento das medidas restritivas 

de acordo com a nova classificação editada na reunião extraordinária, visando subsidiar 

orientações para o fiel cumprimento, nos termos do art. 8º do Decreto nº 15.462/2020.” 

 

Anexo ao ofício, foi encaminhada uma Nota de Esclarecimento em que a 

ASSOMASUL informa que foi surpreendida pela reclassificação das bandeiras dos 

municípios por meio da Deliberação do Comitê Gestor do Prosseguir nº 4, de 9 de junho de 

2021, sem qualquer possibilidade de se preparar ou programar a população para as novas 

restrições, causando grande impacto aos Municípios Associados.  

 

1. Do pedido de participação no quadro do PROSSEGUIR:  

 

Nos termos do art. 8º do Decreto nº 15.462/2020, compete ao Presidente do 

Comitê Gestor do PROSSEGUIR convidar representantes de outros órgãos e entidades 

públicas para participar das suas reuniões.  

 

Assim, considerando que a presidência do Comitê é ocupada pelo Secretário de 

Estado de Governo e Gestão Estratégica, deixo de analisar o pleito e determino o seu 

encaminhamento à autoridade competente para decisão. 

 

2. Do pedido de concessão de prazo para cumprimento das medidas 

restritivas de acordo com a nova classificação editada na reunião 

extraordinária:  

 

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 15.693, de 9 de junho de 2021, as 

recomendações emitidas pelo Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da 

Economia (PROSSEGUIR) passaram a ter caráter vinculante, cabendo aos municípios que 



 
 

 

Parque dos Poderes – Bloco 07 – CEP: 79.031-902 - Campo Grande/MS  

não as adotarem apresentar as justificativas técnicas para o descumprimento perante a 

Secretaria de Estado de Saúde, que procederá a sua avaliação. 

 

Referido Decreto entrou em vigor na data da sua publicação (10/06/2021) e 

produzirá no período de 11 a 24 de junho de 2021.  

 

As recomendações do Programa, ao seu turno, são previstas na Deliberação do 

Comitê Gestor do Prosseguir nº 1, de 2 de julho de 2020, e estão vinculadas às classificações 

de risco de cada município nas seguintes faixas bandeiras (de risco mais elevado para menos 

elevado): cinza, vermelha, laranja, amarela e verde. 

 

A classificação de risco dos municípios é feita a partir da análise dos indicadores 

constantes do Anexo da Deliberação nº 3, de 17 de maio de 2021, de modo que, de acordo 

com a bandeira em que o município se encontra classificado, são feitas as seguintes 

recomendações a respeito do funcionamento de atividades:  

 

a) Bandeira Cinza: funcionamento unicamente das atividades essenciais; 

b) Bandeira Vermelha: funcionamento das atividades essenciais e atividades 

não essenciais de baixo risco; 

c) Bandeira Laranja: funcionamento das atividades essenciais, atividades não 

essenciais de baixo e médio risco; 

d) Bandeira Amarela: funcionamento das atividades essenciais, atividades não 

essenciais de baixo, médio e alto risco; 

e)  Bandeira Verde:  funcionamento das atividades essenciais, atividades não 

essenciais de baixo, médio e alto risco, e das atividades não recomendadas. 

 

Já a classificação das atividades e dos serviços por faixa de risco (essenciais, não 

essenciais de baixo risco, etc) estava contida na Deliberação nº 2, de 22 de julho de 2020. 

 

Ocorre que, como mencionado pela ASSOMASUL, em reunião extraordinária 

realizada pelo Comitê Gestor do PROSSEGUIR no dia 09 de junho de 2021, que culminou 

com a Deliberação nº 04, publicada no D.O.E de 10 de junho de 2021, ocorreu uma 

reclassificação de risco, por cores de bandeira, das macrorregiões de saúde e dos municípios 
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do Estado, para um nível de coloração acima daquele atribuído pela aplicação regular dos 

indicadores constantes do Anexo da Deliberação nº 3, de 17 de maio de 2021. 

 

Além disso, a Deliberação nº 04, de 09 de junho de 2021, também efetuou uma 

nova classificação das atividades e dos serviços por faixa de risco, revogando a Deliberação 

nº 2, de 22 de julho de 2020.  

 

Isso fez com que os municípios que se encontravam classificados na bandeira 

vermelha passassem à cinza e assim sucessivamente, o que, de acordo com a ASSOMASUL, 

surpreendeu os municípios que não tiveram a possibilidade de se programar e preparar a sua 

população para as novas restrições impostas em caráter vinculante a partir de 11 de junho de 

2021 por força do Decreto nº 15.693, de 9 de junho de 2021.  

 

Neste ponto, creio assistir à ASSOMASUL.  

 

Isso porque, sem olvidar que a intenção na reclassificação de risco dos 

municípios efetuada pela Deliberação nº 04 é conter o avanço da epidemia, é fato que os 

municípios não tiveram tempo suficiente para se programar e preparar a sua população para 

as novas medidas restritivas que estão sendo impostas.  

 

Por isso, mesmo ressaltando que a finalidade precípua da Secretaria de Estado 

de Saúde é sempre resguardar a saúde pública, não há como desconsiderar que os atos da 

administração têm impacto em diversos outros ramos, a exemplo da economia. 

 

Nesse contexto, sopesando todos os interesses envolvidos nessa questão e bem 

como a alegação factível da ASSOMASUL quanto à dificuldade enfrentada pelos 

municípios para o cumprimento das medidas restritivas de acordo com a nova classificação 

editada na reunião extraordinária, entendo ser possível deferir o pedido. 

 

Diante do exposto, com fulcro no art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 15.693, 

de 9 de junho de 2021, defiro o pedido formulado pela Associação dos Municípios de Mato 

Grosso do Sul – ASSOMASUL por meio do Ofício Circular nº 20/2021-PRESID./GAB para 

o fim de que a reclassificação de risco dos municípios efetuada pelo art. 2º da Deliberação 

do Comitê Gestor do Prosseguir nº 04, de 09 de junho de 2021, tenha validade a partir do 
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dia 13 de junho de 2021, de modo que, até essa data, os municípios fiquem obrigados a 

observar as medidas restritivas indicadas à classificação de risco contida no 48º Relatório 

Situacional do Prosseguir, referente à semana epidemiológica nº 22, em anexo.  

 

Campo Grande, 10 de junho de 2021. 
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ANEXO DA DECISÃO GAB/SES Nº 01/2021 
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