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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FéLIX DE
BALSAS

DECRETO N.º 004/2020, DE 15 DE ABRIL 2020

DECRETO N.º 004/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020.
DISPÕES  SOBRE  MEDIDAS  COMPLEMENTARES  A
PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, PRORROGA O PRAZO
D E  S U S P E N S Ã O  D A S  M E D I D A S  E  D Á  O U T R A S
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS, ESTADO
DO  MARANHÃO,  no  uso  das  atr ibu ições  lega is  e
constitucionais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
São Felix de Balsas, e,
 CONSIDERANDO que compete ao município a preservação do
bem  estar  da  população,  bem  como  das  atividades
socioeconômicas  nas  regiões  atingidas  por  eventos  diversos;
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria 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 a  adoção  de  medidas
proporcionais e restritas aos riscos;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou,  em  11  de  março  do  corrente  ano,  o  estado  de
pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO  que  o  município  de  São  Felix  de  Balsas
adotou medidas de prevenção do contagio e ao combate da
propagação da transmissão da COVID-19 e declarou estado de
emergência a saúde publica;
CONSIDERANDO que o município de São Felix de Balsas já
elaborou o Plano de Contingência e 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 da doença em âmbito municipal;
CONSIDERANDO o artigo 23 § 2o da Lei de Diretrizes e Base
da Educação, que estabelece que o calendário escolar deverá
adequar-se às peculiaridades locais;
CONSIDERANDO que os Decretos Estaduais no 35.713 de 03
de abril de 2020 e Decreto no 35.714 de 03 de abril de 2020
prorrogou os prazos das medidas destinadas a prevenção do
contagio  e  ao  combate  da  propagação  da  transmissão  da
COVID-19;
CONSIDERANDO  ainda  haver  imprevisibilidade  sobre  a
evolução da pandemia no Maranhão, fica concedido férias aos
funcionários da educação com início em 15 de abril 2020 à 15
de maio de 2020.
DECRETA:
Art. 1° Ficam antecipadas as férias escolares da rede de ensino
público municipal, a partir de 05 de abril de 2020, pelo período
de 30 (trinta) dias.
Paragrafo único. A Secretaria Municipal de Educação poderá
avaliar a qualquer momento a possibilidade de retorno às aulas
ou adequação de suas estruturas de tecnologia para oferta de
educação a distancia (EAD).
Art. 2° Fica prorrogado até o dia 05 de maio de 2020 o período
de suspensão:
a) dos eventos comemorativos públicos da cidade;
b) realização de atividades que visem a aglomeração de pessoas
em equipamentos públicos de uso coletivo;
e) as atividades coletivas com idosos e grupos de risco;
f) os eventos esportivos no Município;
g)  atividades  de  saúde  bucal/odontológica  da  rede  pública
municipal,  exceto  aquelas  relacionadas  ao  atendimento  de
urgência  e  emergência  e  continua a  suspensão de cirurgias
eletivas;

Art.  3°  Fica  prorrogado  até  o  dia  05  de  maio  de  2020  as
seguintes decisões:
I.  Prefeitura  Municipal  e  sede  das  Secretarias  funcionarão
apenas para trabalho
interno até o dia 05/05/2020, podendo ser revogado a qualquer
momento. Não
haverá atendimento presencial;
II.  Ficam  liberados  do  trabalho  presencial  os  servidores
municipais acima de 60 anos, assim como, os servidores que se
enquadram em fatores de riscos ao Coronavírus comprovados
por atestado médico, podendo exercerem os trabalhos em seus
domicílios, desde que suas atividades sejam compatíveis com a
função exercida. Caso não possam trabalhar em domicílio ficam
liberados para ficar em casa no isolamento social;
III.  Disponibilização  do  telefone  n.º(99)  98447-6989  para
contato da população com a prefeitura, sendo imprescindível
marcar horário com atendimento de uma pessoa por vez;
IV. Licitações importantes serão mantidas com a equipe da CPL
com uso de mascara,  sendo permitido somente um licitante
representante  de  cada  empresa  devidamente  protegido  com
máscara também;
V.  Atendimento  na  Central  de  Arrecadação  só  com
agendamento de horário  por  telefone ou na portaria,  sendo
permitida  a  entrada  apenas  de  dois  contribuintes  por  vez.
Atendentes em contato com público usarão máscaras;
Art. 4° Deverão obedecer aos decretos estaduais e/ou legislação
federal vigente, conforme Recomendação N 01/2020-GPGJ do
Ministério  Público  Estadual  as  seguintes  e  quaisquer  outras
atividades comerciais:
a) clinicas estéticas, salões de beleza e similares;
b) velórios públicos e privados;
c)  reuniões,  congressos,  seminários,  workshops,  cursos  e
treinamentos e similares com aglomerações de pessoas; e
d)  academia,  cinema,  teatros,  bares  e  restaurantes,
lanchonetes,  centros  comerciais,  lojas  e  estabelecimentos
congêneres.
Art.  5.  Ficará a cargo da Secretaria Municipal  de Finanças,
Planejamento  e  Gestão  Tributária  providenciar  o
contingenciamento  do  orçamento  para  que  os  esforços
financeiro-orçamentários  sejam  redirecionados  para  a
prevenção  e  o  combate  da  COVID-19.
Art. 6. As determinações impostas pelo presente Decreto serão
temporárias e durarão até a expressa revogação das mesmas ou
até ulterior alteração de seus termos.
Art. 7. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
revogada as disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DE
BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 15 DE ABRIL DE 2020.
  Marcio Dias Pontes
Prefeito Municipal de Balsas

Publicado por: ALEX MARTINS SILVA
Código identificador: cc193bd74b3c42eaa830854c15b50622

067-2020-EXONERAÇÃO- LAMARK DE JESUS REIS

Portaria de Exoneração nº 067/2020-GPSFB
O  PREFEITO  MUNICIPAL  de  SÃO  FELIX  DE  BALSAS  do
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art.  90, incisos I  ao III,  da Lei Orgânica do
município; CONSIDERANDO que a Lei Municipal Orgânica de
1990,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  e  modernização
administrativa do Poder Executivo Municipal de São Felix de
Balsas do Estado do Maranhão.
 RESOLVE: Art. 90, II – EXONERAR o servidor abaixo:
 LAMARK DE JESUS REIS, CPF nº 710.778.553-20, do cargo
de Diretor Geral do Hospital, pela Secretaria de Saúde.
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Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º- Dê-se ciência; Publique-se; Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Felix de Balsas, em dia
01 de Abril de 2020.
MARCIO DIAS PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por: ALEX MARTINS SILVA
Código identificador: 10fc376dd348c9bd72ee90ae62c6acc2

068-2020-EXONERAÇÃO-RAIMUNDO NONATO NUNES

Portaria de Exoneração nº 068/2020-GPSFB
O  PREFEITO  MUNICIPAL  de  SÃO  FELIX  DE  BALSAS  do
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art.  90, incisos I  ao III,  da Lei Orgânica do
município; CONSIDERANDO que a Lei Municipal Orgânica de
1990,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  e  modernização
administrativa do Poder Executivo Municipal de São Felix de
Balsas do Estado do Maranhão.
RESOLVE: Art. 90, II – EXONERAR o servidor abaixo:
RAIMUNDO NONATO NUNES,  CPF nº 074.612.323-04, do
cargo de Chefe de Gabinete,
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º- Dê-se ciência; Publique-se; Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Felix de Balsas, em dia
01 de Abril de 2020.
MARCIO DIAS PONTES
Prefeito Municipal
 

Publicado por: ALEX MARTINS SILVA
Código identificador: 7035bbb7257c1b84fe5b58567d2b5878

LEI N.º 235 GINÁSIO

 
LEI N.º 235/2020 DE 06 DE MARÇO 2020:
Dispõe  sobre  a  denominação  do  Ginásio  de  Esporte,  a  ser
chamando de Ginásio Vereador Manoel Dias Pontes e dá outras
providências.
Art.  1º  Fica  denominado o  Ginásio  de  Esporte  Local,  como
Ginásio Vereador Manoel Dias Pontes, localizado nessa cidade.
Art.  2º  A  administração  municipal  providenciara  placa  de
identificação a ser fixada no local.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE
BALSAS, 06 DE MARÇO DE  2020.
 

Publicado por: ALEX MARTINS SILVA
Código identificador: 4ee05862339f36267589a3aa66764f98

LEI N.º 236 ESTÁDIO

PROJETO DE LEI N.º 236/2020 DE 06 DE MARÇO 2020:
Dispõe sobre a denominação do Estádio de Futebol Municipal,
localizado nessa cidade, passando a ser Chamado estádio José
Pereira  Pontes  ou  simplesmente  Pontesão  e  dá  outras
providências. .
Art. 1º Fica denominado o Estádio Municipal de São Félix de
Balsas,  como  Estádio  José  Pereira  Pontes  ou  simplesmente

“Pontesão”, localizado nessa cidade.
Art.  2º  A  administração  municipal  providenciara  placa  de
identificação a ser fixada no local.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SÃO  FÉLIX  DE
BALSAS, 19 de Fevereiro de 2020.
 

Publicado por: ALEX MARTINS SILVA
Código identificador: dedbc96a5f69e380c6cd03d83edbb683

N°234 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

LEI N°234/2020 DE 06 DE MARÇO DE 2020.
“DISPÕE  SOBRE  A  MUNICIPALIZAÇÃO  DO  TRÂNSITO  E
TRANSPORTE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DE
BALSAS  E  CRIA  O  DEPARTAMENTO  MUNICIPAL  DE
TRÂNSITO E A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE
INFRAÇÃO – JARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O  PREFEITO  DO MUNICÍPIO  DE  SÃO FELIX  DE  BALSAS,
ESTADO DO MARANHÃO, Senhor MARCIO DIAS PONTES, no
uso das atribuições que lhe confere a Constituição Estadual e a
Lei  Orgânica  Municipal,  FAZ  SABER  a  toda  população  do
município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte lei:
Art.1º  Tendo  em  vista  atender  ao  previsto  no  Código  de
Trânsito Brasileiro, o interesse da Administração Municipal em
integrar as ações ao nível municipal às diretrizes  definidas ao
nível federal e estadual, à inclusão do município no Sistema
Nacional de Trânsito e o atendimento ao interesse público, fica
criada  por  esta  lei  a  estrutura  administrativa  de  trânsito  e
transporte,  pela  qual  passa  a  se  estruturar  os  serviços
relacionados com essas atividades no município de São Felix de
Balsas.
Parágrafo  Único  –  A  responsabil idade  direta  pelo
gerenciamento do trânsito e transporte no município de São
Felix  de  Balsas,  deverá  ser  feita  pelo  DEPARTAMENTO DE
TRÃNSITO E TRANSPORTE, incluída na forma desta lei,  na
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, e vinculada à
Secretaria Municipal de Viação e Transporte.
Art.2º Compete ao Departamento Municipal de Trânsito:
I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito,
no âmbito de suas atribuições;
II  –  planejar,  projetar,  regulamentar  e  operar  o  trânsito  de
veículos, pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da
circulação e segurança de ciclistas;
III – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os
dispositivos e equipamentos de controle viário;
IV  –  coletar  dados  estatísticos  e  elaborar  estudos  sobre  os
acidentes de trânsitos e suas causas;
V – estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de trânsito,
as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
VI –  executar a fiscalização de trânsito,  autuar e aplicar as
medidas  administrativas  cabíveis  por  infração de circulação,
estacionamento  e  paradas,  previstas  no  Código  de  Transito
Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
VII – aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e
multar por infrações de circulação, estacionamento e parada
previstas  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  notificando  os
infratores e arrecadando as multas aplicadas;
VIII  –  fiscalizar,  autuar  e  aplicar  as  penalidades  e  medidas
administrativas cabíveis, relativas às infrações por excesso de
peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e
arrecadar as multas aplicadas;
IX – fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei
Federal n.º9.503, de 23-09-1997, aplicando as penalidades e
arrecadando as multas previstas;
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X  –  implantar,  manter,  operar  e  fiscalizar,  o  sistema  de
estacionamento nas vias;
XI – arrecadar valores provenientes de estada e remoção de
veículos  e  objetos,  e  escolta  de  veículos  de  cargas
superdimensionadas  ou  perigosas;
XII  –  credenciar  os  serviços  de  escoltas,  fiscalizar  e  adotar
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de
veículos escoltas, e transportes de carga indivisível;
XIII  –  integrar-se  a  outros  órgãos  e  entidades  do  sistema
nacional de trânsito para fins de arrecadação e compensação de
multas  impostas  na  área  de  sua  competência,  com vistas  à
unificação do licenciamento, à simplificação e a celeridade das
transferências de veículos e de proprietários dos condutores, de
uma para outra unidade da federação;
XIV – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e
do Programa Nacional de Trânsito;
XV  –  promover  e  participar  de  projetos  e  programas   de
Educação e Segurança de Trânsito, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo CONTRAN;
XVI  –  planejar  e  implantar  medidas  para  a  redução  da
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo
de diminuir a emissão global de poluentes;
XVII  –  registrar  e  licenciar,  na  forma  da  legislação,
ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e tração
animal,  fiscalizando,  atuando,  aplicando  penalidades  e
arrecadando  as  multas  decorrentes  de  infrações;
XVIII  –  conceder  autorização  para  conduzir  veículos  de
propulsão humana e tração animal;
XIX – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de
Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;
XX – fiscalizar o nível de emissão do poluente ruídos produzidos
pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o
estabelecido no art.66, da Lei Federal n.º9.503 de 23/9/1997,
além de dar apoio às específicas de órgãos ambiental, quando
solicitado;
XXI – vistoriar veículos que necessitam de autorização especial
por  transitar  e  estabelecer  os  requisitos  técnicos  a  serem
observados para sua circulação;
XXII – coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação
de Trânsito no Município;
XXIII – executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de
uso a sinalização semafórica;
XXIV  –  realizar  estatística  no  que  tange  a  todas  as
peculiaridades dos sistemas de tráfego.
Art.3º  -  O  Departamento  Municipal  de  Trânsito  terá  as
seguintes atribuições:
I – Diretor Municipal de Trânsito e Transporte;
II  –  Gerência  de  Engenharia,  Sinalização  e  Educação  de
Trânsito;
III – Gerência de Controle, Análise de Estatística de Trânsito,
Fiscalização, Tráfego e Administração;
IV  –  Agente  de  Operação  e  Fiscalização  de  Transporte  e
Trânsito.
Art.4º - Ao Diretor Municipal de Trânsito compete:
I – A administração e gestão do Departamento Municipal de
Trânsito, implementando planos, programas e projetos;
II  –  O  planejamento,  projeto,  regulamentação,  educação  e
operação do trânsito dos usuários das vias públicas nos limites
do município.
Parágrafo  Único  –  O  Diretor  Municipal  de  Trânsito  é  a
autoridade competente para aplicar as penalidades previstas na
legislação de trânsito.
Art.5º - À Gerência de Engenharia, Sinalização e Educação de
Trânsito compete:
I  –  planejar  e  elaborar  projetos,  bem  como  coordenar
estratégias de estudos do sistema viário;
II – planejar o sistema de circulação viária do município;
III  –  proceder  a  estudos  de  viabilidade  técnica  para  a

implantação de projeto de trânsito;
IV -  integrar-se com os diferentes órgãos públicos para estudos
sobre o impacto no sistema viário para aprovação de novos
projetos;
V – elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os
padrões a serem praticados pro todos os órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito, conforme normas do CONTRAN,
DENATRAN e CETRAN;
VI – acompanhar a implantação dos projetos, bem como avaliar
seus resultados;
VII – promover a Educação de Transito junto a Rede Municipal
de  Ensino,  por  meio  de  planejamento  e  ações  coordenadas
entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de trânsito nos
moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.
Art.6º  -  A  Gerência  de  Controle,  Análise  de  Estatística  de
Trânsito, Fiscalização, Tráfego e Administração competem:
I – coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre
acidentes de trânsito e suas causas;
II  –  controlar  os  dados  estatísticos  da  frota  circulante  do
município;
III-  Controlar  os  veículos  registrados  e  licenciados  no
município;
IV-  elaborar  estudos  sobre  eventos  e  obras  que  possam
perturbar  ou  interrompera  livre  circulação  dos  usuários  do
sistema viário;
V-  administrar o controle de utilização dos talões de multa,
processamento  dos  autos  de  infração  e  cobranças  das
respectivas multas;
VI-  administrar  as  multas  aplicadas  por  equipamentos
eletrônicos;
VII- controla as áreas de operação de campo. Fiscalização e
administração do pátio e veículos;
VIII-  controlar a implantação, manutenção e durabilidade da
sinalização;
IX- operar em segurança das escolas;
X- operar em rotas alternativas;
XII- operar em travessia de pedestre e locais de emergência
sem a devida sinalização;
XIII-  operar   a  sinalização(verificação  ou  deficiência  na
sinalização).
Art. 7º - Ao Agente em Operação e Fiscalização de Transporte e
Transito compete;
I-  Executar  ações  de  operação,  fiscalização  e  controle
referentes  ao  transporte  publico  e  ao  Transito,  bem  como
realizar atendimento relacionado aos mesmos.
II-  Receber, analisar e prestar as devidas informações sobre
expedientes  recebidos,  promovendo  os  devidos  registros  e
controles necessários.
III- Efetuar, quando determinado, ou por iniciativa, nos casos de
urgência/emergência,  alterações  de  itinerário  das  linhas  de
transporte coletivo, mudanças nos pontos de parada e proceder
a alteração no transito.
IV-  Proceder  atuações  referentes  a  multas  impostas  aos
operadores do transporte publico, de acordo com os respectivos
regulamentos, bem como aos usuários das vias publicas, nos
termo  do  código  de  Transito  Brasileiro,  adotando  ainda  as
medidas administrativas pertinentes.
V- Atender as normas de segurança e higiene de trabalho.
VI- Executar atividades correlatas.
Art.8º -Fica criada no município de São Felix de Balsas-MA.,
uma  Junta  Administrativa  de  Recursos  de  infrações-JARI,
responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra a
penalidade.
Art.9º– Esta lei  entrará em vigor na data de sua publicação
revogando as disposições em contrario.
Gabinete de Prefeito Municipal de São Felix de Balsas, em 13
de fevereiro de 2020.
ANEXO ÚNICO
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QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
1.  DENOMINAÇÃO DE

CARGO 1.  CARGA HORÁRIA 1.  

1.  
Diretor de
Departamento de
Trânsito

1.  
 40 horas R$ 1.410,00

 

Ilmo. Sr.
Charles......
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Felix de Balsas –

MA.
 

Publicado por: ALEX MARTINS SILVA
Código identificador: 65d665dbd3de41b288d471f29c4928a3
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MARCIO DIAS PONTES

Prefeito

www.saofelixdebalsas.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de São Félix De Balsas

PÇA. DA MATRIZ S/N, CEP: 65890000

CENTRO - São Félix de Balsas / MA
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