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DECRETO Nº 001/2022 - Dispõe sobre medidas complementares 

que o Município de Timbiras adotará para proteção da coletividade 

e para o enfrentamento do COVID-19 (novo coronavírus) no 

âmbito do Munícipio. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal, e: 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação 

comunitária do COVID-19 (novo coronavírus) em todos os 

continentes caracteriza pandemia; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos 

Entes Federativos garantir, mediante políticas públicas, a redução 

do risco de doenças e de outros agravos, bem como, garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

proteção e recuperação, conforme regulamenta a Constituição 

Federal; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que  

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o regrado no Decreto Estadual nº 37.360 de 03 

de janeiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério Público do 

Estado do Maranhão, REC-GPGJ – 22022, de 06 de janeiro de 

2022; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO que estudos recentes demostram a eficácia das 

medidas de afastamento social precoce para restringir a 

disseminação da COVID-19 (novo coronavírus); 

 

CONSIDERANDO que a situação atual 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 e 

óbitos por infecção humana pelo COVID-19 (novo coronavírus); 

 

CONSIDERANDO que é realizada continuamente a análise 

sistemática dos indicadores epidemiológicos e de capacidade 

assistencial técnica pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 

CONSIDERANDO o surgimento de novas variantes do SARS-

CoV2, em transmissão comunitária, com maior transmissibilidade, 

acarretando maior número de casos, internações, e, 

consequentemente, maior número de mortes; 

 

CONSIDERANDO o surgimento de novos casos de contaminação 

humana pelas variantes Delta e Ômicron (B.1.1.529); 

 

CONSIDERANDO que as ações de restrição de funcionamento 

representam uma decisão política multidimensional, envolvendo o 

equilíbrio entre os benefícios de saúde pública com outros 

impactos sociais e econômicos, com a permanente possibilidade 

de revisar as abordagens à medida que mais evidências científicas 

aparecerem; 

 

CONSIDERANDO, que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI 

6341, Rel. Min. Marco Aurélio que a competência para o 

isolamento social é comum de todos os entes da federação, 

conforme o voto do Relator: “(...) O artigo 3º, cabeça, remete às 

atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem 

implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da 

Constituição Federal. As providências não afastam atos a serem 

praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a 

competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei 

Maior. Também não vinga o articulado quanto à reserva de lei 

complementar. Descabe a óptica no sentido de o tema somente 

poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de 

envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se 

disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que, a 

tempo e modo, atuou o Presidente da República – Jair Bolsonaro – 

ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém – repita-se à 

exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de 

saúde, dos Estados e Municípios. (...)”; 

 

CONSIDERANDO, decisão do Ministro Alexandre de Moraes do 

STF na ADPF 672, reafirmou que as providências adotadas pela 

União, no que diz respeito à Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre as 
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medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus, não afastam 

as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no 

exercício de suas competências, adotaram, no seu âmbito 

territorial, medidas de contenção à propagação do vírus, inclusive, 

aquelas que restringem a circulação de pessoas; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer novas medidas 

sanitárias, para contenção da elevação do número de casos, e 

consequente redução dos indicadores técnicos referentes à 

transmissibilidade do vírus e de internações na rede pública e 

privada; 

 

CONSIDERANDO a autoridade do Município para promover o 

controle sanitário e epidemiológico, conforme preceitua o inciso II 

do art. 200 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o art. 268, do Código Penal Brasileiro que diz 

ser CRIME desobedecer à determinação do Poder Público, 

destinada a impedir introdução ou propagação de doença 

contagiosa; 

 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a 

Administração Pública pode condicionar e restringir o 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 Este Decreto dispõe sobre medidas gerais de contenção à 

disseminação da COVID-19 no Município de Timbiras, que valerão 

do período de 10 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022, 

objetivando reduzir a velocidade de propagação da doença. 

 

Art. 2º É obrigatório, no município de Timbiras, o uso de máscaras 

de proteção facial por todas as pessoas que precisarem sair de 

suas residências, principalmente quando no interior de 

estabelecimentos abertos ao público, sejam públicos ou privados, 

abertos ou fechados. 

 

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 

aqueles que não observarem o disposto neste artigo serão 

impedidos de adentrar em quaisquer estabelecimentos que 

estejam em funcionamento. 

 

Art. 3º Todos os estabelecimentos públicos e privados, bem como, 

a população em geral, deverão adotar todas as medidas sanitárias 

obrigatórias e providências necessárias para fins de prevenção e 

de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), tais como, distanciamento social, higienização 

pessoal e de ambientes, observado, ainda, o disposto nos 

Decretos Municipais anteriores, bem como, nas recomendações do 

Ministério da Saúde. 

 

Art. 4º Fica proibido, no município de Timbiras, a aglomeração de 

pessoas em espaços públicos ou privados, tais como, ruas, 

avenidas, praças, quadras, campos, calçadas, banhos e demais 

similares. 

 

Art. 5º Permanece autorizado, no âmbito do Município de Timbiras 

a realização de eventos governamentais, científicos, religiosos e 

comemorações familiares, desde que, seja observada todas as 

medidas sanitárias gerais e segmentadas constantes dos Decretos 

Municipais anteriores 

 

Parágrafo único. Para fins deste artigo entende-se como eventos 

as reuniões, missas, cultos, aniversários, jantares, batizados, 

bodas, velórios. 

 

Art. 6º Permanece autorizado, no âmbito do Município de Timbiras 

o funcionamento e atendimento presencial em bares, restaurantes, 

conveniências e similares, desde que, permitida a entrada de 

clientes em até 50% (cinquenta por cento) da sua lotação máxima 

estabelecida no alvará de funcionamento, exigência do 

comprovante de vacinação, bem como, seja observada todas as 

medidas sanitárias gerais e segmentadas constantes dos Decretos 

Municipais anteriores, com horário de funcionamento até às 22h, 

sendo vedada a realização de festas, shows e apresentações de 

música ao vivo, carros de som, “paredão” e similares, permitida a 

sonorização ambiente. 

 

Art. 7º Ficam suspensos, no âmbito do Município de Timbiras, a 

realização de eventos coletivos e de massa e o funcionamento de 

casas noturnas, salões de festas e similares, bem como, a 

realização de shows e apresentações musicais. 

 

Art. 8º Fica suspensa, no âmbito do Município de Timbiras, a 

realização da feira de comércio livre de roupas, calçados, 

eletrônicos, brinquedos, etc. que acontece às terças e aos sábados 

no entorno do mercado municipal e da avenida Joao Leal. 

 

Parágrafo Único. Fica autorizada a realização da feira livre de 

alimentos e gêneros alimentícios que acontece no entorno do 

mercado central e rodoviária municipal, bem como, na praça do 

relógio, desde que, respeitada todas as medidas sanitárias e de 

higienização impostas as atividades essenciais. 

 

Art. 9º Fica cancelada a festa de carnaval oficial da Prefeitura 

Municipal de Timbiras, bem como, demais eventos pré-

carnavalescos e carnavalescos em ambientes privados, como 

blocos, sonorização eletrônica, “paredões”, shows e seus 

similares. 

 

Art. 10 O descumprimento ao disposto neste Decreto sujeitará o 

infrator à responsabilização cível, administrativa e criminal, sem 

prejuízo do uso da força policial, se necessário para prevenir ou 

fazer cessar a infração, podendo ser, ainda, aplicadas as sanções 

de apreensão, interdição e/ou suspensão de atividade. 

 

Parágrafo Único. Para definição e dosimetria da sanção, serão 

observadas a gravidade, as consequências da infração e a 

situação econômica do infrator. 

 



 

 

ANO VI  |  EDIÇÃO Nº 0701 TIMBIRAS-MA, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2022 - PÁGINA 03 

 
Art. 11 Ficam mantidas as disposições dos Decretos Municipais 

anteriores que não conflitarem com as normas deste Decreto. 

 

Art. 12 As medidas e prazos objetos deste Decreto poderão ser 

mantidos, acrescidos, subtraídos ou suspensos, a qualquer tempo, 

em sintonia com as determinações do Ministério da Saúde, 

Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do Maranhão, 

aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2022. 

 

 

 

 

 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. O Instituto de Pensões 

e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA (IPAM), por meio da 

Comissão Permanente de Licitação/Comissão, torna público o 

adiamento da sessão pública de licitação TOMADA DE PREÇOS 

Nº 02/2022, objetivando Contratação de empresa para os serviços 

de assessoria e consultoria em licitações, compras e contratos 

administrativos no interesse do Instituto de Pensões e 

Aposentadoria do Município de Timbiras/MA, Informamos que o 

certame será adiado, passando a vigorar os seguintes prazos: 

ABERTURA: 14 de janeiro de 2022 às 17:00 horas. (horário de 

local). LOCAL DE REALIZAÇÃO: No Prédio do Instituto de 

Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA (IPAM) – 

Localizada à Avenida João Leal, s/n – Centro – nesta cidade. O 

edital se encontra à disposição dos interessados na Central de 

Licitações, Contratos e Convênios/CELICC, na Avenida João Leal, 

s/n – Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h, onde poderá ser 

consultado gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 02 

(duas) “resma de papel A4 - 210 x 297mm” –. BASE LEGAL: Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. 

Esclarecimento adicionais peloe-mail: instituto10@outlook.com. 

Maria Waneide de Moraes Monteiro, Presidente/CPL. 

 

 

 

 

Portaria Nº 001/2022 – GABCMT/TIMBIRAS/MA - Designa os 

integrantes da Comissão Permanente de Licitação/Pregão – 

Comissão para atuar em Licitações Públicas no âmbito da Câmara 

Municipal de Timbiras(MA), e dá outras providências. 

 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Timbiras, Estado do Maranhão, ALEXANDRO ROCHA 

NASCIMENTO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e do Art. 51 da Lei Federal n0 8.666/93 e o 

Art. 30 da Lei 10.520/02; 

Considerando a necessidade de estruturar a Comissão 

Permanente de Licitação – Comissão - para o exercício financeiro 

de 2022 no intuito de atender às Leis Federais de Licitações e 

Contratos Administrativos, à qual terá por funções: Garantir a 

formalização dos procedimentos licitatórios, em observância aos 

ditames legais,autuar os procedimentos administrativos, receber, 

examinar, julgar os documentos e as propostas dos procedimentos 

licitatórios e cadastramento de licitantes, competindo-lheainda 

adjudicar os objetos licitados aos respectivos vencedores, fornecer 

informações para o SACOP (Sistema de Acompanhamento das 

licitações) junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

MARANHÃO,resguardando o interesse público e garantindo 

presteza e produtividade na realização de suas funçõese demais 

normas relativas à espécie.   

Resolve;  

Art. 1ºFica nomeado para o cargo de Pregoeiro o Senhor: Max 

Vinicius Cantanhede CPF: 604.040.843-03 

Art. 2º Ficam nomeados para compor a equipe de apoio os 

servidores abaixo relacionados: 

1. Presidente: Raimundo Jonas 

Silva Coelho; 

2. Membro: Marinalva Cardoso 

da Silva de Oliveira; 

 

Art. 40 Os servidores especificados nesta portaria desempenharão 

suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos 

cargos no período de 01 (um) ano, conforme estabelecido no Art. 

51 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

Art. 50 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura. 

Publique-se, registre-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TIMBIRAS, ESTADO DO MARANHÃO AOS 03DIAS DO MÊS DE 

JANEIRO DE 2022. Alexandro Rocha Nascimento, Presidente da 

Câmara 
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