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DECRETO MUNICIPAL Nº 012, DE 03 DE MAIO DE 2020.  
 

 

 

“DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DA ENTRADA DE 
VEÍCULOS DE CARGAS NO MUNICÍPIO DE 
LORETO, COM EXCEÇÃO DE VEÍCULOS QUE 
TRANSPORTEM MERCADORIAS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, MEDICAMENTOS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COMBUSTÍVEL, 
PRODUTOS/ARTIGOS FUNERÁRIOS E PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO, Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais, principalmente as conferidas pelo inciso VI, do seu art. 67, da Lei Orgânica 
Municipal, e, 

 
CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do 

princípio do interesse público, e com base no art. 67, 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 infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 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 meio da Portaria nº 188, de 

03.02.2020, por conta da infecção 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 nº 6, 2020, 
reconheceram a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei 
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Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000; 
 
CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria nº 356, de 11.03.2020, dispondo 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 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 Nº 01/2020-GPGJ, de 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 pela prática do crime descrito no artigo 268, do Código Penal. 

 
CONSIDERANDO a Recomendação nº. 04/2020 /FAMEM/COVID-19, de 27 de 

março de 2020, que encaminha informações sobre Decreto de Emergência e/ou Calamidade 
Pública - Pandemia COVID-19 e as competências Municipais neste momento de crise; 

 
CONSIDERANDO a Recomendação nº. 05/2020 /FAMEM/COVID-19 de 30 de 

março de 2020, bem como os Decretos Estaduais 35.677 e 35.678 de 2020, que definem as 
atividades consideradas essenciais; 

 
CONSIDERANDO 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; 

 
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, por 

unanimidade, que governadores e prefeitos têm poderes para baixar medidas restritivas no 
combate ao coronavírus (COVID-19) em seus territórios, podendo determinar temporariamente 
o isolamento, a quarentena, o fechamento do comércio e a restrição de locomoção por portos e 
rodovias. 
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DECRETA: 

 
Art. 1º. O texto do Decreto n° 010, de 14 de abril de 2020, passa a vigorar acrescido 

do artigo 10-B, com a seguinte redação: 
 

Art. 10-B - Fica SUSPENSA, a partir das 00h00min horas do dia 05 de 
maio de 2020, por 10 (dez) dias, a entrada de veículos de cargas no 
município, com exceção de veículos que transportem mercadorias de 
gêneros alimentícios, limpeza, materiais de construção, medicamentos e 
equipamentos hospitalares, combustível, produtos/artigos funerários e 
produtos agropecuários. 
 
Parágrafo único - A fiscalização dar-se-á mediante a realização de blitz 
efetuada em uma ação conjunta entre a polícia militar, polícia civil e 
vigilância sanitária.  

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 

contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Loreto (MA), em 03 de maio de 2020. 
 
 

 


