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DECRETO Nº 05/2020 

 

O Prefeito Municipal de Mata Roma, Estado do 

Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 

que preceitua a Lei Orgânica do Município, com base nas 

recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), 

Ministério da Saúde, Decreto nº 35662 de 16/03/2020 do 

Governo do Estado do Maranhão e ainda, 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização 

Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020, como Pandemia do 

novo CORONAVIRUS; 

 

 CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos a saúde pública, no intuito de evitar a disseminação 

da doença no município de Mata Roma,  

 

Artigo 1º – APRESENTAR Plano de Contingência 

para combater a Pandemia do novo CORONAVÍRUS e 

COMUNICAR a população que o Plano adotado, consiste nas 

seguintes determinações:  

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

1 –Desde o dia 17 de março, Terça- Feira passada, as 

aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino, foram suspensas 

pelo prazo de 15 (QUINZE) DIAS, conforme determinação através 

do DECRETO MUNICIPAL Nº 04/2020 datado de 17 de março de 

2020. 

2 – Os ajustes necessários para o cumprimento do 

calendário escolar, serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, após o retorno das aulas. 

 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

1- Suspensão por 30 (TRINTA) DIAS de alguns serviços 

de saúde (odontologia, fisioterapia e fonoaudiologia), a fim de reduzir 

o fluxo de pessoas e o tempo de espera para o atendimento e, 

consequentemente a possibilidade de transmissão dentro das Unidades 

Básicas de Saúde; 

2- Suspensão das férias durante os meses de ABRIL e 

MAIO dos Enfermeiros e Agentes Comunitário de Saúde; 

3- Suspensão por 30 (TRINTA) DIAS, das atividades da 

Academia de Saúde; 

4- Suspensão das cirurgias eletivas durante 60 

(SESSSENTA) DIAS; 

5- Suspensão temporária de viagens coletivas e 

individuais, aéreas e terrestres. Dessa forma, somente serão 

concedidas passagens e diárias em casos imprescindíveis e de extrema 

urgência. 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1 - FICAM suspensos, no âmbito do município de Mata 

Roma, pelo prazo de 30 (TRINTA) DIAS; 

 

- Eventos de qualquer natureza que exijam licença do 

Poder Público (Prefeitura Municipal) e, que causem aglomerações. 

 

- Feirinha do Produtor (sexta feira) 

 

- Eventos esportivos com plateia. 
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2 – ADOTAR jornada de trabalho alternativa, regime 

teletrabalho e rodízio para todo e qualquer servidor do poder 

público municipal, conforme orientação da Chefia imediata.  

 

 3 – RECOMENDAR para a população em geral, caso 

apresentar febre e ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de 

garganta, mialgia, cefaleia, dificuldade para respirar e batimento 

das asas nasais, ou que tenha retornado de viagem internacional ou 

de outros estados nos últimos 10 (DEZ) DIAS, deverá permanecer 

em casa, evitar aglomerações contatos diretos com outras pessoas; 

evitando cumprimentos com as mãos, beijos e abraços; 

 

4 - PROCURAR o Serviço de Saúde, somente em caso 

de urgência e emergência. 

 

5 – DETERMINAR que o atendimento ao público 

oferecido pela Prefeitura Municipal, será apenas em caráter de 

urgência e de forma individual, ou seja, sendo permitida a entrada 

de apenas 01 (uma) pessoa na sala do atendimento. 

 

6 – ORIENTAR que as atividades religiosas sejam 

realizadas via transmissão online, sem a presença de público;  

 

7 – RECOMENDAR que pessoas com baixa 

imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, câncer, renais crônicos 

e transplantados, idosos), evitem sair de casa.  

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1– DETERMINAR que o atendimento ao público alvo 

dos Programas Sociais do Governo Federal, somente em casos de 

urgência, priorizando o usuário da ZONA RURAL, que se desloca 

para esta sede para resolver assuntos de seus interesses. 

 

2– SUSPENDER as aulas presenciais ministradas 

pelos Orientadores Sociais no CRAS, pelo prazo de 15 (QUINZE) 

DIAS, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 04/PPMR/2020 

de 17 de março de 2020. 

 

3 – ESTEBELECER aos Orientadores Social do 

CRAS, o cumprimento do expediente conforme preconiza o ITEM 

2 ADMINISTRAÇÃO), sem a presença dos alunos, desenvolvendo 

atividades apenas internas, como: elaboração dos Planos para 

realização de Oficinas e eventos comemorativos a serem aplicados 

posteriormente. 

4– ESTABELECER ao Conselho Tutelar, também em 

obediência ao referido ITEM 2 ADMINISTRAÇÃO, manter o 

expediente com atendimento somente aos casos imprescindíveis e de 

extrema urgência, uma vez tratar de ação voltada para seres humanos 

vulneráveis como as crianças e adolescentes; 

 

5- RECOMENDAR que caso tenha algum funcionário 

acometido pelas’ doenças ora em evidências, como: gripes, resfriados, 

febre, não deverá comparecer ao trabalho, o ideal será permanecer em 

sua residência. 

 

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO: 

 

- Lavar as mãos com água e sabão; 

- Cobrir o nariz e boca com lenço de papel (descartar) ou 

com dobra de cotovelo ao tossir ou espirrar; 

- Evitar contato com pessoas gripadas 

 

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua 

assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA ROMA – 

MA, 19 DE MARÇODE 2020. 

 

   

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA 

Prefeito 
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