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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO
Nº
009/2020
Dispõe
sobre
medidas
complementares 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 que a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de
2020, que
dispõe sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo
coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020,
que
regulamenta a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para
definir os serviços públicos e as atividades essenciais;
CONSIDERANDO o Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020,
que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização
Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria MS/GM n° 188, de 03
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da
infecção humana pelo novo coronavírus, o que exige esforço
conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da
etiologia dessas ocorrências, bem como, a adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do
disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a Resolução CNS nº 588, de 12 de julho de
2018, que institui a Política Nacional de Vigilância em Saúde;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 35.677, de 21 de
março de 2020, do Governo do Estado do Maranhão, com o intuito
de combate e prevenção ao COVID-19 (novo coronavírus);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de
2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento e prevenção da
transmissão do COVID-19 (novo coronavírus);
CONSIDERANDO que estudos recentes demostram a eficácia das
medidas de afastamento social precoce para restringir a
disseminação da COVID-19 (novo coronavírus);
CONSIDERANDO que estudos recentes demostram que o pico de
contaminação será nos próximos 30 (trinta) dias e que a medida
mais eficaz para restringir a disseminação da COVID-19 (novo
coronavírus) ou evitar o contágio é o isolamento social precoce;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação e óbitos
por infecção humana pelo COVID-19 (novo coronavírus);
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CONSIDERANDO os direitos fundamentais e a essencialidade de
alguns serviços públicos e privados.

drogarias, laboratórios, clinicas, hospitais e demais serviços de
saúde;

CONSIDERANDO o art. 268, do Código Penal Brasileiro que diz
ser CRIME desobedecer à determinação do Poder Público,
destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa;

II – O funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes, sendo
permitida unicamente a prestação de serviço de entrega em
domicílio (delivery), drive-thru e retirada pelo próprio cliente no
balcão para viagem, devendo os estabelecimentos permanecerem
com as portas fechadas para o público presencial;

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de
liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade,
com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar
social da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde
e a redução do risco de doença e de outros agravos.
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto aplica-se a todo o Poder Público Municipal e
seus órgãos, assim como, aos entes privados e às pessoas
naturais, no âmbito do Município de Timbiras.
Art. 2º. Fica suspenso o funcionamento das Secretarias
Municipais, Órgãos Municipais e na sede da Prefeitura Municipal
de Timbiras pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar desta data.
§ 1º. Os serviços públicos municipais considerados essenciais, nos
termos do art. 6º deste Decreto, não poderão parar o seu
funcionamento.
§ 2º. Na Secretaria Municipal de Saúde, observadas as
particularidades próprias, bem como, o disposto no parágrafo
anterior e, excepcionalmente, havendo necessidade, manterá o
atendimento presencial.
§ 3º. Os servidores públicos municipais, especialmente aqueles
que tiveram as suas atividades suspensas temporariamente,
poderão ser remanejados ou convocados para outras atividades,
inclusive diversas às suas funções originais, para atender o
enfrentamento da emergência de saúde pública municipal
decorrente do novo coronavírus.
§ 4º. Em casos de eventuais indícios de infrações disciplinares
relativas à insubordinação de ordem emanada pelas autoridades
competentes e outros, ficam sujeitas a apuração por meio de
processo administrativo disciplinar na forma da Lei.
Art. 3°. Ficam definidas as seguintes restrições relativas ao
funcionamento de estabelecimentos privados com potencial
aglomeração de pessoas:

III – O atendimento ao público em postos de atendimento
bancários e nas agências bancárias, públicas e privadas, no
Município de Timbiras, pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar
desta data. Desde já, as agências bancárias, públicas e privadas,
ficam obrigadas a manterem os caixas eletrônicos sempre
abastecidos, com quantidade suficiente de numerário para o
atendimento ao público, bem como, disponibilizar um canal de
atendimento via celular e/ou plataformas digitais (WhatsApp) para
esclarecer dúvidas dos clientes;
IV – As agências lotéricas, por não ter no município agência da
Caixa Econômica Federal, terão os seus horários de
funcionamento limitados a 04 (quatro) horas diárias, de 08 às 12
horas, e deverão organizar as filas respeitando a distância mínima
de 01 (um metro) entre as pessoas, com distribuição de senhas se
necessário, bem como, necessitarão manter o número mínimo de
clientes atendidos no interior do estabelecimento e, ainda,
necessitarão higienizar piso, paredes, corrimões, separadores de
fila, balcões, equipamentos e utensílios;
§ 2º. Mercearias, padarias, postos de conveniências e demais
estabelecimentos com venda de bebidas alcóolicas para consumo
no local, devido ao potencial de aglomeração, se enquadram na
categoria bar, salvo se proibir a venda de bebidas para o pronto
consumo, sujeito às penalidades compulsórias, inclusive
fechamento do estabelecimento e responsabilização na forma
legal.
§ 3º. Os estabelecimentos comerciais essenciais excluídos da
suspensão, deverão manter equipe de apoio de forma a orientar os
clientes a realizarem as suas compras com a maior brevidade
possível para viabilizar o abastecimento do maior número de
famílias, bem como, monitorar a situação a fim de evitar
aglomerações dentro do seu recinto;
§ 4º. Os estabelecimentos, atividades, objetos da interrupção de
funcionamento ficam com seus alvarás suspensos pelo mesmo
período.

§ 1º. Ficam suspensos:

§ 5º. Em caso de descumprimento das disposições acima
estabelecidas, fica desde já autorizada a Polícia Militar a exercer o
poder com vistas à manutenção da ordem pública.

I – O funcionamento dos estabelecimentos comercias não
essenciais, pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar desta data,
podendo, tais estabelecimentos, manter a venda e fornecimento de
bens, materiais e serviços mediante entrega a domicílio,
atendimento domiciliar e contatos remotos, como telefone, e-mails,
redes sociais. A medida não se aplica a supermercados,
açougues, hortifrutigranjeiros, padarias, mercearias, lojas de
produtos veterinários e afins, postos de combustíveis, farmácias,

Art. 4º. As pessoas ou estabelecimentos que descumprirem as
determinações emanadas pelo Poder Público terão os seus
alvarás cassados e os estabelecimentos interditados, podendo-se
fazer uso do Poder de Polícia para força-los à adoção de medidas
que entenderem necessárias, inclusive fechamento do
estabelecimento, sem prejuízo da responsabilização civil e/ou
criminal, na forma da Lei.
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Art. 5º. A fiscalização do cumprimento das medidas de proteção à
coletividade será exercida pelos fiscais do Município de qualquer
área, bem como pelas forças de segurança locais.
Art. 6º. Para fins deste Decreto entende-se como serviços públicos
e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
I – Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e
hospitalares;
II – Assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
III – Atividades de segurança pública e privada, incluídas a
vigilância, a guarda e a custódia de presos;
IV – Telecomunicações e internet;
V – Captação, tratamento e distribuição de água;
VI – Captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII – Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de
gás;
VIII – Iluminação pública;
IX – Produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos
de saúde, higiene, alimentos e bebidas;
X – Serviços funerários;
XI – Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

XXI – Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e
derivados;
XXII – Levantamento e análise de dados geológicos com vistas à
garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de
riscos naturais e de cheias e inundações;
XXIII – Atividade de assessoramento em resposta às demandas
que continuem em andamento e às urgentes;
XXIV – Atividades médico-periciais relacionadas com a
caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou
sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de
equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de
reconhecimento de direitos previstos em lei;
XXV – Atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos
insumos necessários a cadeias produtivas relativas ao exercício e
ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades
essenciais.
Art. 7º. Os prazos estabelecidos no Decreto Municipal nº 008/2020
ficam prorrogados por 15 (quinze) dias a contar desta data.
Art. 8º. Ficam mantidas as disposições do Decreto Municipal nº
008/2020 que não conflitarem com as normas deste Decreto.
Art. 9º. As medidas e prazos objetos deste Decreto poderão ser
mantidos, acrescidos, subtraídos ou suspensos, a qualquer tem po,
em sintonia com as determinações do Ministério da Saúde,
Secretária de Estado da Saúde e Secretária Municipal de Saúde.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do Maranhão,
aos 23 dias do mês de março do ano de 2020.

XII – Prevenção, controle e erradicação de pragas de vegetais e de
doença dos animais;
XIII – Inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem
animal e vegetal;
XIV – Caixas bancários eletrônicos e outros serviços não
presenciais de instituições financeiras;
XV – Serviços postais;
XVI – Transporte e entrega de cargas em geral;
XVII – Serviço relacionados à tecnologia da informação e de
processamento de dados (data center) para suporte de outras
atividades previstas neste Decreto;
XVIII – Fiscalização tributária;
XIX – Transporte de numerário;
XX – Fiscalização ambiental;
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