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DECRETO Nº 023/2020 - Dispõe sobre medidas que o 

Município de Timbiras adotará para proteção da coletividade e 

para o enfrentamento do COVID-19 (novo coronavírus) no 

âmbito do Munícipio. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal, e: 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação 

comunitária do COVID-19 (novo coronavírus) em todos os 

continentes caracteriza pandemia; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos 

Entes Federativos garantir, mediante políticas públicas, a redução 

do risco de doenças e de outros agravos, bem como, garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

proteção e recuperação, conforme regulamenta a Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO o feriado de Corpus Christi, no dia 11 de junho 

de 2020, quinta-feira; 

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipais e Estaduais 

que dispõem sobre medidas temporárias a serem adotadas, no 

âmbito do Estado do Maranhão e do Município de Timbiras, para 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

doença COVID-19 (novo coronavírus). 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo no dia 12 de junho de 

2020, sexta-feira. 

Art. 2º. O disposto neste Decreto não se aplica ao atendimento nas 

unidades de saúde e demais estabelecimentos públicos 

considerados, por Lei, essenciais. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do Maranhão, 

aos 10 dias do mês de junho do ano de 2020. 
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GABINETE DO PREFEITO 


