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DECRETO Nº 49, de 20 de Março de 2020
Dispõe sobre as medidas preventivas da travessia por
meio das balsas e barcos, funcionamento do mercado
público, bares, supermercados, lojas, farmácias,
restaurantes e outros.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Maranhão,
Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de São Francisco
do Maranhão, e,
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 a recomendação Estadual do
Decreto 35.672;

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 Ficam suspensas, por 15 (quinze) dias, a travessia
por meio de balsas, barcos ou canoas, para quem não seja
franciscoense, exceto em casos excepcionais, período
este que pode ser prorrogado;
Art. 2º A feira do mercado municipal fica restrita a
venda de carnes, legumes e verduras, e a mesma só
funcionará até as 10 h;
Art. 3º Os bares da cidade deverão permanecer
fechados, pelo período de 15 (quinze) dias, afim de
evitar aglomerações de pessoas, período este que poderá
ser prorrogado;
Art. 4º Os supermercados, farmácias e padarias
funcionarão normalmente, e os mesmos devem manter o
estabelecimento mais arejado possível, as demais lojas
funcionarão das 07 h às 13 hs, pelo período de 15 dias,
podendo ser prorrogado;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano,
o estado de pandemia de COVID-19;

Art. 5º Os restaurantes e similares deverão
preferencialmente fornecer os alimentos em quentinhas
e realizar a entrega, caso seja inviável ao
estabelecimento realizar a entrega, o mesmo deverá
entregar o alimento ao cliente para que o mesmo leve
para sua residência;

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia,
a Administração Pública pode condicionar e restringir o

Art. 6º A Casa Lotérica atenderá preferencialmente
pessoas que irão realizar saques e beneficiários do bolsa
família, sendo estipulada a quantidade de 02 pessoas por
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vez dentro do caixa, afim de evitar aglomerações de
pessoas;

PORTARIA NO 06 /2020
DE 18 DE MARÇO DE 2020

Art. 7º A Guarda Municipal atuará durante o período
diurno, auxiliando a vigilância sanitária, fazendo
respeitar as medidas preventivas a COVID19;

O Prefeito Municipal de São Francisco do
Maranhão/MA, no uso de suas atribuições legais que
lhes são conferidas pelo artigo 73, inciso I e IX, da Lei
Orgânica Municipal além dos dispositivos constantes
nos art. 5o, inciso II e art. 37, inciso XXI.
CONSIDERANDO o cumprimento da decisão judicial
do processo nº 000307-87.2018.8.10.0124 da Vara
Única da Comarca de São Francisco do Maranhão – MA,
CONSIDERANDO o Decreto de Prorrogação do prazo
de validade do Concurso Público nº 023/2016, referente
ao Concurso Publico do Edital n° 001/2014,
RESOLVE
Art. 1º – Nomear CARLOS ANDRE DOS SANTOS,
portador do RG nº 1.560.928 SSP/PI e no CPF nº
774.568.233-91, para exercer o cargo de Motorista “D”,
lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, por
ter sido aprovado(a) em Concurso Público, regido pelo
Edital de Abertura de Inscrições nº 001/2014, de
20/06/2014, Homologação do Resultado Final publicado
no DOE-MA nº 078, de 29/04/2015, páginas 22 a 27 Publicações de Terceiros;
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de Posse
do Servidor, revogando-se todos os dispositivos em
contrário.
Gabinete do Prefeito de São Francisco do
Maranhão/MA, 18 de março de 2020
Adelbarto Rodrigues Santos
Prefeito Municipal

Art. 8º O Transporte Sanitário fica restrito aos pacientes
de Oncologia e aos que estejam fazendo hemodiálise;
Art. 9º Ficam suspensos pelo período de 15 (quinze)
dias, podendo ser prorrogáveis, qualquer evento que gere
aglomerações de pessoas, bem como a pratica de
esportes em quadras e/ou campos;
Art. 10 Franciscoenses que estão chegando de estados
e/ou cidades que já possuem casos confirmados da
COVID19, deverão ficar em casa em quarentena
(período de 14 dias), caso os mesmo descumpram o
período de quarentena, estarão sujeitos ao pagamento de
multa disposta na legislação vigente;
Art. 11 O não cumprimento do disposto nesse Decreto
ficarão sujeitos às penalidades previstas na legislação
aplicável;
Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no
átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação
simultânea no órgão de imprensa oficial do Município,
aos moldes da Lei Orgânica Municipal.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
São Francisco do Maranhão - MA, 20 de Março de 2020.
ADELBARTO RODRIGUES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

2

São Francisco do Maranhão - MA
MamMAMA

DIÁRIO OFICIAL
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0482, SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020

TERMO DE POSSE
Aos dezoito dias do mês de março do ano corrente,
compareceu à Secretaria Municipal de Administração,
localizada na Praça Senador Bernardino Viana, s/nº,
Centro, neste Município, o Sr., CARLOS ANDRE DOS
SANTOS, que exibindo Portaria de Nomeação datada
de 18/03/2020, com lotação na Secretaria Municipal de
Administração, tomou posse, no cargo de Motorista
“D”, prestando compromisso de fielmente exercer as
funções do referido cargo, cumprir a Constituição
Federal, a Lei Orgânica do Município, Leis, Decretos e
Regulamentos, apresentando os seguintes documentos:
Registro Geral RG no;
Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Título Eleitoral e comprovante de votação;
Certificado de Alistamento Militar ou Reservista;
Comprovante de Residência;
Comprovante de Escolaridade (Diploma e/ou
Certificado acompanhado do Histórico
Escolar devidamente registrado e autenticado
respectivamente pelo órgão competente);
Atestado de Capacidade Física e Mental;
Certidão de Bons Antecedentes Criminais.
E, para constar, lavrou-se o presente Termo que será
assinado pelo Secretário de Administração, e pelo
funcionário empossado.
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