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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS
CUNHãS

DECRETO N° 018, DE 21 DE MAIO DE 2020.

DECRETO N° 018, DE 21 DE MAIO DE 2020.
 
Dispõe sobre a prorrogação dos Decretos Municipais nº
016/2020 e 017/2020, assim como das medidas restritivas
de distanciamento social para a contenção da transmissão
o novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município
de Olho d’Água das Cunhãs-MA e dá outras providencias.
 
A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  OLHO  D’ÁGUA  DAS
CUNHÃS,  ESTADO  DO  MARANHÃO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma da Lei Orgânica do Município de
Olho d’Água das Cunhãs, observando a Lei Federal nº 13.979,
de  6  de  fevereiro  de  2020,  os  Decretos  Presidenciais
10.282/2020 e 10.292/2020, e
 
CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família
de  vírus  que  podem  causar  desde  resfriados  comuns  até
Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SARS);
 
CONSIDERANDO  que  o  COVID-19  em  humanos  pode  ser
transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses
e  espirros)  e  por  contato  (mãos  e  objetos  contaminados),
afetando  principalmente  pessoas  com  baixa  imunidade  ou
idosos;
 
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial
de  Saúde  (OMS)  de  tratar-se,  no  estágio  atual,  de  uma
Pandemia;
 
CONSIDERANDO  a  indicação  da  Organização  Mundial  de
Saúde (OMS) quanto à  necessidade da mudança de hábitos
diários, tais como: evitar cumprimentar as pessoas com as mão;
manter uma distância de aproximadamente 02 (dois)  metros
entre as pessoas quando fora do ambiente domiciliar;  evitar
contato  com  pessoas  com  sintomas  respiratórios  da
supramencionada  doença;  evitar  locais  com  aglomerações
humanas,  permanecendo mais  tempo em casa  ou  em locais
abertos, com ventilação ampla, entre outros;
 
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em
propagar-se,  levando  os  sistemas  de  saúde  a  receber  uma
demanda  muito  acima  de  sua  capacidade  de  atendimento
adequado;
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020,
Ministério  da  Saúde,  que  declarou  Emergência  em  Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO, ainda, Portaria nº 356, de 11 de Março de
2020 do Ministério da Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização  do  disposto  na  Lei  nº  13.979,  de  6  de
fevereiro  de  2020,  que  estabelece  as  medidas  para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
e
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Decreto nº 35.831 de
20 de  maio  de  2020 publicado  pelo  Governo  do  Estado  do
Maranhão;
CONSIDERANDO,  por  fim,  o  número  do  número  de  casos
confirmados de COVID-19 em nosso Município,  bem como a
competência municipal para determinar medidas restritivas de
isolamento  social,  dentre  outras,  para  evitar  a  rápida
propagação  de  Coronavírus  (COVID-19)  –  o  que  levaria  as
colapso do sistema de saúde, eis que é competência comum da
União, dos Estados e dos Municípios os cuidados com saúde dos
cidadãos e que o Município tem competência para tratar de
assuntos de interesse local, conforme artigo 23 c/c artigo 30 da
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,  como  já
assentado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  nas  decisões
proferidas  pelo  Ministro  Marco  Aurélio  Mello  em  sede  de
liminar na ADln 6341 e pelo Ministro Alexandre de Moraes na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
672.
 
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados até o dia 31 de maio de 2020 as
medidas restritivas constantes dos Decretos Municipais nºs
016/2020 e 017/2020.
Art. 2º As determinações desse Decreto poderão ser revistas a
qualquer  tempo,  torando-se  mais  rígidas,  de  acordo com as
recomendações  do  Governo  do  Estado  do  Maranhão  ou
Ministério da Saúde.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 23 de maio
de 2020, revogando-se todas as disposições contrárias.
Gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Olho
d’Água das Cunhãs - Maranhão, aos 23 (vinte e três) dias do
mês de maio de 2020 (dois mil e vinte).
 VILIANE NUNES OLIVEIRA DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
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