
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DEVILA NOVA DOS MARTÍRIOS
GABINETE DA PREFEITA

CNPJ: 01.608.475/0001-28

DECRETO N2 039, DE 11 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão dos serviços de
transportes intermunicipal de passageiros no
âmbito do Município de Vila Nova dos
Martírios/MA e dá outras providências.

A PREFEITA de VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA, Estado do Maranhão
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO que é competência da Chefe do Poder Executivo,
dentro do princípio do interesse público, e com base no art 109, inciso III da Lei
Orgânica do Município de expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas a
resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecçâo humana pelo novo coronavírus
CCOVID-193;

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal n^ 13.979, de 06.02.2020,
que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência (Calamidade) de
saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19];

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por melo da Portaria n^
188, de 03.02.2020, por conta da infecçâo humana pelo novo coronavírus (COVID-
19), declarou estado de Emergência (Calamidade) em Saúde Pública de
Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de
2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, conforme Decreto Legislativo
n2 6, 2020, reconheceram a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo
65, da Lei Complementar Federal n- 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta da
infecçâo humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria n® 356, de
11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na
Lei Federal n^ 13.979/2020;
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual 35.672, de 16.03.2020, que
dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de calamidade pública
em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo de
profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por medicamentos,
equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO N 01/2020-GPGJ 27 de março de
2020 que orienta os Prefeitos do Estado do Maranhão a seguirem as Leis Federais
e Decretos Estaduais que uniformizam as medidas de prevenção ao COVID-19, sob
pena de apuração de responsabilidade pelaprática do crime descrito no artigo 268
do Código Penal.

CONSIDERANDO a Recomendação n^. 04/2020 /FAMEM/COVID-19, de
27 de março de 2020. Que encaminha informações sobre Decreto de Emergência
e/ou Calamidade da pandemia COVID-19 e as competências Municipais neste
momento de crise.

CONSIDERANDO a Recomendação n^. 05/2020 /FAMEM/COVID-19 de
30 demarço de 2020 nosentido de quesejam restrições levando em consideração
as realidades locais, a adoção das medidas restritivas de abertura do comércio
local, de acordo com decretos Estaduais 35.677 e 35.678 de 2020, que definem as
atividades consideradas essenciais.

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de avaliação diária dos casos
de infecção por COVID-19 e do perfil da população atingida, visando à definição de
medidas proporcionais ao objetivo de prevenção "que a crise sanitária seja
superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com segurança
de todas as atividades".

DECRETA:

Art. IK O texto do Decreto n° 034, de 05 de Maio de 2020, passa a
vigorar prorrogando o período de suspensão do lO^-A, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art, 102-A - Fica prorrogado a suspensão, até o dia 20 de maio
de 2020, dos serviços de TRANSPORTE
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RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, com
entradas e saídas no município de Vila Nova dos Martírios -
MA, sob pena de multa e cassação imediato do Alvará de
funcionamento.

§ 1° Amedida abrange todos os tipos de transporte coletivos,
tais como:

I - Convencional de Vans, ônibus e assemelhados;

II - alternativo ou complementar, através de cooperativa de
transporte ou não;

III - de fretamento ou turismo.

§ 22 - A fiscalização dar-se-á mediante a realização de blitz
efetuada em uma ação conjunta entre a polícia militar e
departamento municipal de trânsito.

Art 22. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
MARTÍRIOS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 11 DE MAIO DE 2020.
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