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Dispõe sobre as medidas do Município de 
Gonçalves Dias-MA de enfrentamento e 
prevenção da transmissão da COVID-19 e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 
Março de 2020, como pandemia do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a edição pela União da Lei n°. 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 
que prevê medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública do presente surto 
de COVID-19; 

CONSIDERANDO a Portaria n°. 188, de 03 de Fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que dispõe sobre a 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 o Plano de Contingência elaborado pelo Estado do Maranhão, bem 
como os Decretos Estaduais 35.661, 35.662 e 35.672 de combate e prevenção ao 
COVID-19; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos Entes Federativos, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 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 Federal do Brasil. 

DECRETA: 

Art. 1° - Ficam estabelecidos os procedimentos preventivos de emergência a serem 
adotados pelo Poder Executivo do Município e seus servidores, pelo período de 30 
(trinta) dias, em razão da pandemia do novo coronavírus — COVID-19, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

Art. 2° - Ficam suspensas: 

a) as comemorações relativas a aniversários, datas comemorativas e demais 
eventos comemorativos públicos da cidade; 

b) as aulas nas escolas públicas municipais e particulares, a partir de 17 de março, 
pelo período de 15 (quinze) dias; 

c) as missas, cultos e reuniões com mais de 15 pessoas em locais fechados e 
suspensão total de funcionamento de bares, casas de shows e similares; 
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d) as atividades do comércio em geral, com exceção de gêneros alimentícios, 
postos de combustíveis e farmácias; 

e) as atividades em academias e congêneres, clínicas de estética e banca de jogos 
por todo o período estabelecido neste Decreto; 

f) os serviços de transporte escolar; 
g) as atividades coletivas com idosos e grupo de risco; 
h) os eventos esportivos no Município; 
i) atendimento ao público nas unidades da rede de serviços socioassistenciais 

(CRAS, CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA), pelo período de 30 (trinta) dias. 

j) atividades de saúde bucal/odontológica, públicas e privadas, excetos àquelas 
relacionadas ao atendimento de urgência e emergência; 

k) serviços de fisioterapia eletivo, devendo funcionar somente em regime 
domiciliar, aqueles pacientes, cuja interrupção do tratamento, cause risco maior; 

1) consultas eletivas de ortopedia, ginecologia e cardiologia pelo período de 15 
dias, podendo ser prorrogado por igual período; 

m) serviços de U.S. eletiva, pelo período de 15 dias, sendo realizado somente as de 
urgência, encaminhados pelo médico; 

n) atividades laboratoriais públicas, sendo realizado apenas hospitalares; 
o) exames eletivos de TC e RNM, realizados em outros municípios, ficando 

somente as casos emergenciais de transferência; 
p) as feiras livres, por um período 30 (trinta) dias. 

§1° - Os restaurantes deverão assegurar distância mínima de 02 (dois) metros entre 
as mesas existentes no estabelecimento, sendo evitada a aglomeração de pessoas. 

§20 - Os ajustes que se façam necessários ao calendário escolar da rede pública 
municipal de ensino, de que trata a alínea "b", serão posteriormente estabelecidos 
pela Secretária da Educação, podendo, inclusive, a suspensão ser considerada como 
recesso ou férias; 

§3° - Deverá ser realizado cadastramento das vans, táxis e carros de linha 
intermunicipal, com a lista de passageiros e sua origem, evitando a entrada de 
pessoas vinda de outras regiões de risco. 

§4° - Os benefícios do BPC e Programa Bolsa Família, conforme orientação do 
Ministério da Cidadania por meio de portaria n°. 330 de 18/03/2020, art. 1° 
estabelece o adiamento de 120 (cento e vinte) dias do cronograma de bloqueio de 
pagamentos e de suspensão de benefícios disposto na Portaria n°. 631 do Ministério 
da Cidadania de 09/04/2019 e a suspensão dos serviços da alínea "i" não acarretará 
em prejuízo ao usuário da Política de Assistência Social. 

§5° - O tratamento de hemodiálise, oncológico e HIV/AIDS realizadas em 
municípios de referência, ficam mantido normalmente. 
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§6° - Atendimento nos órgãos públicos, somente em caráter de urgência, ficando 
em funcionamento atividades essenciais, como contabilidade, licitação, setor de 
compras e protocolo, respeitando as normas de higiene e distância entre os 
funcionários, com horário de funcionamento das 8:00 às 12:00 horas. 

§7° A Secretária de Administração funcionará apenas em regime de plantão. 

Art. 3" - Fica vedada a realização de eventos da administração pública e particulares 
com aglomerações de pessoas, reuniões, congressos, seminários, workshops, cursos e 
treinamentos, pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Decreto, em 
especial, os que exijam a expedição de licenças por parte do corpo de bombeiros do 
Estado do Maranhão e/ou da Delegacia de Polícia Civil, exceto quando a sua realização 
for de extrema necessidade pública. 

Art. 40 - Considera-se servidor público, nos termos deste Decreto, aquele que exerce 
atividades no Poder Executivo Municipal como efetivo, comissionado, empregado 
público, temporário, estagiário, instrutor e contratado. 

Art. 50 - O servidor que for diagnosticado e aquele com suspeita de contaminação pelo 
novo coronavírus ou por H1N1 e estiver com a orientação médica de isolamento 
domiciliar ou hospitalar, deverá enviar o Relatório Médico ao endereço eletrônico 
saudegdias@gmail. com  . 

Art. 6° - Ficam estabelecidos nas repartições públicas os seguintes procedimentos 
preventivos a disseminação do novo coronavírus: 

I — manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas, caso 
seja possível; 
II — afixar cartaz educativo, em local visível aos servidores, com a informação 
sobre os cuidados de saúde preventivos ao contágio do novo coronavírus; 
III — limpar e desinfetar objetos e superficies tocados com frequência; 
IV — Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos 
públicos e temporários na cidade.. 

Art. 70 - O Secretário da pasta avaliará a quais servidores serão recomendados o sistema 
de teletrabalho, desde que possa ser realizado de forma remota e não haja prejuízo ao 
serviço público. 

§1° - A avaliação de que trata o caput observará a seguinte ordem de prioridade: 
1— servidores com 60 (sessenta) anos de idade ou mais; 
II — servidores com histórico de doenças respiratórias; 
III — servidores que utilizam o transporte público coletivo para se deslocar até o 
local de trabalho; 
IV — servidoras grávidas; 
V — servidores pais com filhos em idade escolar que exijam cuidados e cuja unidade 
de ensino tenha suspendido as aulas. 
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Art. 8° - Fica determinada aos Secretários do Município a adoção de providências, em 
caráter emergencial, para a aquisição de máscaras, álcool gel 70%, sabonete líquido, 
papel-toalha e copos descartáveis e demais bens e serviços a serem disponibilizados nas 
repartições públicas, e combate a pandemia, observadas as normas que regem a matéria, 
em especial art. 4° da Lei n°. 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 (dispensa de licitação). 

Art. 9° - Os profissionais da área da saúde seguirão o protocolo de cuidado à saúde 
estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

Art. 10 — Fica criado o comitê municipal de prevenção e combate ao COVID-19 que 
será presidido pelo Prefeito Municipal e composto pelos seguintes membros: 
I — Secretário de Saúde; 
II — Secretário de Administração; 
III — Secretário de Finanças 
IV — Membros do Conselho Municipal de Saúde; 
V — Representante da Sociedade Civil; 
VI — Médico integrante da Rede Municipal; 
VII — Secretária de Assistência Social. 

Art. 11 — Ficam suspensas as férias e licenças dos profissionais de saúde para que 
possam compor o quadro clínico do plano de contingência a ser seguido pelo Município 
nesse período de crise, devendo ser reprogramadas eventuais férias previstas para gozo 
no respectivo período. 

Art. 12 — Ficam suspensas as cirurgias eletivas no âmbito da rede municipal de saúde; 

Art. 13 — Fica instituído o Plano Municipal de Contigência do Coronavírus — COVID-
19 do Município de Gonçalves Dias do Estado do Maranhão, anexo I. 

Art. 14 — A elevação de preços, sem justa causa, de insumos e serviços relacionados ao 
enfrentamento do COVID-19, será considerado abuso de poder econômico nos termos 
do inciso III do artigo 36 da Lei Federal n°. 12.529/2011, sujeitando quem a praticar às 
sanções ali previstas. 

Art. 15 — Os estabelecimentos que descurnprirem o disposto nesse Decreto ficarão 
sujeitos às penalidades previstas na legislação aplicável. 

Art. 16 — Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. 
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GABINETE DO PREFEITO DE GONÇALVES DIAS, ESTADO DO 
MARANHÃO, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020. 

A j!viLD .LA-9 ek 
ONIO SOARES DE SENA 

Prefeito Municipal 


