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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 07, DE 08 DE ABRIL DE 2020                                                         

 

Dispõe sobre a suspensão temporária nos termos que 

especifica, os serviços de transporte rodoviário 

intermunicipal com entrada e saída de passageiros do 

município de São João do Caru, como medida de 

combate a propagação do COVID-19, doença 

Infecciosa Viral, com aumento significativo de 

infectados em território maranhense. 

 

O Prefeito Municipal de São João do Caru(MA), FRANCISCO VIEIRA ALVES, no 

uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município, e  

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença no Município de São João do Caru (MA);  

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que países 

redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde, que dispõe sobre Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, 

especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do 

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública; 

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 

2020, que prevê medidas de enfrentamento de saúde pública do presente surto de 

COVID-19;  

CONSIDERANDO edição pelo Governo do Estado do Maranhão do Decreto nº 

35.672 de 19 de março de 2020, que decreta situação de calamidade em todo o território 

do Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO a edição pelo Governo do Estado do Maranhão do Decreto n.º 

35.677 que estabelece medidas de prevenção do contágio e de combate à propagação da 

transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

CONSIDERANDO a edição da Medida Provisória n.º 926 de 20 de março de 2020, 

que alterou a Lei Federal n.º 13.979/2020. 
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos entes federativos, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e acessos universais e igualitários às ações e serviços para sua 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República de 1988;  

CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos vivendo, a exigir das 

autoridades públicas ações mais restritivas no sentido de barrar o avanço da 

disseminação da doença, preservando a saúde da população;  

CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de suma importância a 

diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no território do município; 

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão 

constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir com 

seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações 

necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham. 

CONSIDERANDO que o Código Penal prevê em seu artigo 268, como crime contra a 

saúde pública: “[...] Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 

propagação de doença contagiosa; Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.”; 

CONSIDERANDO que no período da Semana Santa, existe um aumento na 

circulação de pessoas entre os municípios do Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO o aumento de circulação de pessoas contraria as medidas de 

prevenção e combate ao Covid-19; 

CONSIDERANDO o crescimento de 92% (noventa e dois por cento) de casos 

confirmados de pessoas infectadas pelo do Novo Coronavírus (Covid-19) no Estado do 

Maranhão, que concentram-se em municípios situados na Ilha de São Luís; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, através do poder de polícia a ela 

investido, pode condicionar e limitar o exercício dos direitos individuais, a liberdade, a 

propriedade, tendo como objetivo a instauração do bem-estar coletivo, em razão do 

interesse público, visando a prevenção ao contágio e contenção da propagação de 

infecção viral relativa ao COVID-19; 

CONSIDERANDO edição pelo Governo do Estado do Maranhão do Decreto nº 

35.722 de 7 de Abril de 2020, que decreta a partir das 07h do dia 08 de Abril, a 

suspensão dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com 

entradas e saídas da Ilha de São Luís, seja por intermédio do Estreito dos Mosquitos ou 

do serviço de ferry boat; 

DECRETA: 
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Art. 1. Fica decretado para fins de prevenção e combate ao vírus COVID-19, a 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA a partir das 07h do dia 9 de abril dos serviços de 

transportes rodoviários intermunicipais de passageiros, com entrada e saída do 

Município de São João do Caru. 

Parágrafo único. A medida adotada no caput deste artigo compreende todos os veículos 

de uso coletivo, sendo eles: 

I- Micro-ônibus;  

II- Ônibus; 

III- Van  

IV- Caminhões de lotação;  

V- Taxis de fretamento ou turismo, ou qualquer outro meio de transporte coletivo 

alternativo; 

Art. 2. A suspensão que trata este Decreto não proíbe o tráfego de ambulâncias, viaturas 

policiais, profissionais da saúde em deslocamento para o exercício de suas atividades e 

caminhões de carga.   

Art. 3. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 

competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas, cíveis e 

penais, sujeitando os infratores na prática do crime previsto no art. 268, do Código 

Penal.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 4. As determinações impostas pelo presente Decreto serão temporárias e durarão 

até às 23h59m, do dia 13 de abril de 2020. 

Art. 5. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Caru, Maranhão, 08 de abril de 

2020.  

 

 


