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 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO 

MARANHÃO 

 

DECRETO Nº 004, DE 21 DE MARÇO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DO MUNICÍPIO DE 

AMAPÁ DO MARANHÃO, DE ENFRENTAMENTO E 

PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

              A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ 

DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM 

CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO, 

 

CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO PELA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE NO DIA 11 

DE MARÇO DE 2020, COMO PANDEMIA DO 

NOVO CORONAVÍRUS; 

 

CONSIDERANDO A EDIÇÃO PELA UNIÃO, DA LEI 

Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que prevê 

medidas de enfrentamento de emergência de 

saúde pública do presente surto de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 188, DE 03 DE 

FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

QUE DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) EM 

DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS, ESPECIALMENTE A 

OBRIGAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DOS GESTORES 

DO SUS COMO COMPETÊNCIA DO CENTRO DE 

OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA 

ELABORADO PELO ESTADO DO MARANHÃO, bem 

como os Decretos Estaduais 35.661 e 35.662 de 

combate e prevenção ao COVID-19; 

 

CONSIDERANDO QUE A SAÚDE ÉDIREITO DE 

TODOS E DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS, 

GARANTINDO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E 

ECONÔMICAS QUE VISEM À REDUÇÃO DO RISCO 

DE DOENÇA E OUTROS AGRAVOS E ACESSOS 

UNIVERSAIS E IGUALITÁRIOS ÀS AÇÕES E 

SERVIÇOS PARA SUA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO, 

NA FORMA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DA REPÚBLICA; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Ficam estabelecidos os procedimentos 

preventivos de emergência a serem adotados pelo 

Poder Executivo do Município e seus servidores, 

pelo período de 15 (quinze) dias, em razão de 

pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, 

podendo ser prorrogado, de acordo com a situação 

no futuro.  

 

Art. 2º - Ficam suspensas: 

 

a) a realização de atividades que possibilitem 

aglomeração de pessoas em equipamentos 

públicos ou de uso coletivo; 

b) as aulas nas escolas públicas municipais e 

particulares. 

c) as reuniões com mais de 15 (quinze) pessoas em 

locais fechados, casas de shows e similares; 

d) os serviços de transporte escolar; 

e) as atividades coletivas com idosos e grupos de 

risco; 

f) os eventos esportivos no município. 

g) atividades religiosas dentro ou fora dos templos 
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h) as atividades e os serviços não essenciais, a 

exemplo de academias, bares, restaurantes, 

lanchonetes, lojas e estabelecimentos congêneres; 

§1º Os restaurantes, lanchonetes e congêneres 

poderão manter serviço de entrega (delivery) ou 

de retirada de alimentos no próprio 

estabelecimentos. 

 

Parágrafo único. Os ajustes que se façam 

necessários ao calendário escolar da rede pública 

municipal de ensino, de que trata a alínea “b” 

serão posteriormente estabelecidos pela 

Secretaria de Educação, podendo, inclusive, a 

suspensão ser considerada como recesso ou 

férias. 

 

Art. 3º - Não estão inclusos na suspensão de que 

trata o art. 2º deste decreto: 

I – a assistência médico-hospitalar, a exemplo de 

hospitais, clinicas, laboratórios e demais 

estabelecimentos de saúde; 

II – a distribuição e ao comercialização de 

medicamentos; 

III – a distribuição e a comercialização de gêneros 

alimentícios por supermercados e congêneres: 

IV – os serviços relativos ao tratamento e 

abastecimento de água: 

V – os serviços relativos a geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica gás e 

combustíveis;    

VI – os serviços de capitação e tratamento de 

esgoto e lixo: 

VII – serviços funerários; 

VIII – serviços de telecomunicações: 

IX – processamentos de dados ligados a serviços 

essenciais: 

X – segurança privada: 

XI – Imprensa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4º - Considera-se servidor público, nos termos 

deste Decreto, aquele que exerce atividades no 

Poder executivo Municipal como efetivo, 

comissionado, empregado público, temporário, 

estagiário, instrutor e contratado. 

 

Art. 5º - O servidor que for diagnosticado e aquele 

com suspeita de contaminação pelo novo 

coronavírus ou, por H1N1, e estiver com a 

orientação médica de isolamento domiciliar ou 

hospitalar, deverá enviar o Relatório Médico no 

endereço eletrônico: smsamapa@hotmail.com 

 

Art. 6º - Ficam estabelecidos nas repartições 

públicas os seguintes procedimentos preventivos 

a disseminação do novo coronavírus: 

I -   manter o ambiente de trabalho bem ventilado, 

com janelas e portas abertas, caso seja possível; 

II -  afixar cartaz educativo, em local visível aos 

servidores, com a informação sobre os cuidados 

de saúde preventivos ao contágio do novo 

coronavírus; 

III – limpar e desinfetar objetos e superfícies 

tocados com frequência; 

IV -  implantar o sistema de teletrabalho. 

 

Art. 7º - O titular de órgão ou entidade avaliará a 

quais servidores recomendados o sistema de 

teletrabalho, desde que possa ser realizado de 

forma remota e não haja prejuízo ao serviço 

público. 

 

§ 1º A avaliação de que trata o caput observará a 

seguinte ordem de prioridade: 

 

I   - servidores com 60 (sessenta) anos de idade ou 

mais; 

II  - servidores com histórico de doença 

respiratórias; 
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III – servidores que utilizam o transporte público 

coletivo para se deslocar até o local de trabalho; 

IV – servidoras grávidas; 

V  - servidores pais com filhos em idade escolar 

que exijam cuidados e cuja unidade de ensino 

tenha suspendido as aulas. 

 

§ 2º A unidade administrativa responsável por 

gestão e desenvolvimento de pessoas requisitará 

os documentos médicos dos servidores 

enquadrados no inciso II do § 1º. 

 

§ 3º Na hipótese do inciso V do § 1º, se ambos os 

genitores forem servidores municipais, o sistema 

de teletrabalho será somente para um deles. 

 

§ 4º A chefia imediata estabelecerá as atividades a 

serem exercidas no sistema de teletrabalho, com 

a indicação dos prazos de execução e o 

acompanhamento das entregas. 

 

§ 5º No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

titular do órgão ou da entidade deverá informar à 

Secretaria ao qual o servidor está lotado, em 

formulário próprio por ela estabelecido, a relação 

dos servidores a serem submetidos ao sistema de 

teletrabalho. 

 

§ 6º O disposto neste artigo não se aplica aos 

órgãos ou às entidades que, por sua natureza ou 

em razão do interesse público, desenvolvam 

atividades de indispensável continuidade, como 

as unidades de saúde, policiamento civil e militar, 

arrecadação, fiscalização e o Serviço Integrado de 

Atendimento ao Cidadão, sem prejuízo de outras 

atividades (a juízo dos respectivos dirigentes), as 

quais deverão ser priorizadas com as medidas 

emergenciais de higiene e assepsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7º O prazo máximo para o sistema de 

teletrabalho é de 15 (quinze) dias, com a 

possibilidade de ser prorrogada por ato da 

Secretaria Municipal de Administração até o 

período em que diminuir a proliferação da 

pandemia do coronavírus. 

 

§ 8º Se alguma unidade administrativa houver 

algum servidor contaminado pelo novo 

coronavírus, o titular do órgão ou da entidade fica 

autorizado a estabelecer o sistema de teletrabalho 

sem a observância dos critérios relacionados nos 

incisos do § 1º, com o dever de comunicar esse 

fato imediatamente à Secretária Municipal de 

Saúde. 

 

 

Art. 8º - Os estabelecimentos que descumprirem 

o disposto nesse Decreto, ficarão sujeitos às 

penalidades previstas na legislação aplicável. 

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DA PREFFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ 

DO MARANHÃO, aos 21 dias do mês de março de 

2020. 

 

 

TATIANE MAIA DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 
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EDITAL DE CITAÇÃO   

  

O Presidente da Comissão do Processo 

Administrativo Disciplinar – Rito Sumário, 

instituída pela Portaria nº 012/2020, de 03 de 

março de 2020, da Senhora Prefeita Municipal, no 

uso de suas atribuições e tendo em vista o 

disposto no artigo 193, § 2º da Lei Municipal nº 

003/97 (Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Amapá do Maranhão, CITA, pelo 

presente edital, o servidor RONILSON RIBEIRO 

LIMA DE ALMEIDA, cargo de vigia, matrícula nº 

1571-1, por se encontrar em local incerto e não 

sabido, para no prazo de 10 (dez) dias, a partir da 

publicação deste, comparecer a Avenida Tancredo 

Neves, s/n, Centro, nesta cidade (Centro 

Administrativo), a fim de apresentar defesa escrita 

no processo administrativo disciplinar nº 

001/2020 a que responde, sob pena de revelia. 

Amapá do Maranhão/MA, 20 de março de 2020.  

 

ELIUTRES PEREIRA BARBOSA  

Presidente da Comissão 

 

 

 

 

 


