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PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

DECRETO MUNICIPAL Nº 13, DE 15 DE MAIO DE 2020.

PRORROGA AS MEDIDAS DE LOCKDOWN no município  de
Nina Rodrigues por novo prazo, no período de 15 a 31 de maio
de 2020 e dáoutras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES, Estado do
Maranhão no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica doMunicípio:
CONSIDERANDO  que  é  competênciado  Chefe  do  Pode
rExecutivo,dentro do princípio do interesse público, e com base
na  Lei  Orgânica  do  Município,  expedir  decretos  para
regulamentar as leis,  com vistas a resguardar e promover o
bem-estar dacoletividade;
CONSIDERANDO  que  o  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana
pelo  novo  coronavírus  (COVID-19),  declarou  estado  de
Emergência  (Calamidade)  em Saúde  Pública  de  Importância
Nacional - ESPIN;
CONSIDERANDO que  a  Câmara  dos  Deputados,  em  18  de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020,
reconheceram a existência de calamidade pública para os fins
do artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000;
CONSIDERANDO  os  Decretos  Estaduais  nº  35.672,  de
16.03.2020,  que dispôs,  no âmbito do Estado do Maranhão,
sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de
importância  internacional  e  suas  alterações,  em  especial  o
decreto nº. 35.731 de 11 de abril de 2020;
CONSIDERANDO a determinação judicial para que o Governo
do  Estado  do  Maranhão  adotasse  medidas  de  lockdown  na
áreametropolitana de SãoLuís (São José de Ribamar,Raposa e
Paçodo  Lumiar)  em  razão  do  avanço  da  contaminação  do
coronavírus nessaregião,
CONSIDERANDO  que  outros  municípios  do  Maranhão  ja
adotaram  medida  semelhante  à  adotada  para  a  região
metropolitana de São Luís,
CONSIDERANDO que o município de Nina Rodrigues limita-se
com cidades cujo número de casos confirmados de Covid-19
vem aumentando em larga quantidade.

CONSIDERANDO  que,  a  partir  de  13  de  maio  de  2020,
confrmaram-se casos positivos de Covid-19 em Nina Rodrigues.
CONSIDERANDO que o  poder  público  deve  adotar  medidas
mais duras para ampliar o isolamento social para pencentuais
maiores, a fim de evitar que o vírus se alastre entre a pulação.
CONSIDERANDO  as  ações  de  rondas  pelas  Polícia  Militar,
Polícia Civil, Guarda Municipal e Viligância em Saúde, em blitz
em bares, comércios, campos de futebol, lugares públicos em
geral, como medida de não aglomeração.
CONSIDERANDO, finalmente, que Nina Rodrigues tem como
Hospitais  de  Referência  para  COVID-19  os  Hospitais  de
atendimento Covid-19 em São Luís,
CONSIDERANDO os Boletins Epidemiológicos do Estado que
indicam 100% dos  leitos  e  UTIs  Covid  já  ocupados  ou  em
ocupação,
CONSIDERANDO que o Hospital Municipal de Nina Rodrigues
é  Hospital  de  Pequeno  Porte,  sem  estrutura  compatível  a
receber  pacientes  com sintomas  de  SARS-CoV-2,  em estado
agravado,
CONSIDERANDO  o  que  ja?  foi  determinado  nos  Decretos
Municipais nº 09 de 20/03/2020, nº 11, de 14 de abril de 2020,
que  disciplinaram  medidas  de  enfrentamento  à  doença
infecciosa Covid-19, decretando estado de calamidade e outras
medidas;
DECRETA:
Art.  1º  -  FICA  MANTIDO  E  PRORROGADO  o  estado  de
LOCKDOWN  no  município  de  Nina  Rodrigues,  com  a
continuação  do  fechamento  de  toda  a  área  territorial  do
município, mantendo-se
INALTERADAS todas as regras definidas pelo DECRETO Nº 12,
de  03/05/2020,  que  continuam  valendo  e  devendo  ser
respeitadas e cumpridas.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor em 15 de maio de 2020.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nina Rodrigues, em 15 de
maio de 2020.
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
Prefeito Municipal
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Instituido pela Lei municipal n° 414/2018, de 09 de janeiro de 2018.
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