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DECRETO MUNICIPAL Nº 020, DE 13 DE AGOSTO DE 2020.  
 

“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS ESPECÍFICAS 
DESTINADAS À PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E AO 
COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA 
COVID-19, INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO 
CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) E DÁ OUTRAS 
PROPVIDÊNCIAS.” 

 
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 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 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, 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 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; 
 
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, proferida em 24 de março de 2020, nos 
autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341 - Distrito Federal, da lavra do 
Ministro Relator Marco Aurélio; 
 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no âmbito do Município de Loreto as regras, 
procedimentos e medidas para o enfrentamento da citada situação de Emergência em saúde pública, 
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DECRETA: 
 
Art. 1º Fica revogado o art. 1º do Decreto Municipal Nº 019, de 31 de julho de 2020, no que se refere à 
permissão para funcionamento dos bares. 
 
Art. 2º Fica prorrogado os serviços de transportes de passageiros até o dia 31 de agosto de 2020, devendo 
ser respeitadas as diretrizes estabelecidas nas barreiras sanitárias municipais, e nas normas estabelecidas 
nos Decretos Municipais, Estaduais e Federais, bem como as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde com todas as medidas de precauções e cuidados para evitar o contágio do coronavírus. 
 
Art. 3º O presente Decreto Municipal poderá ser revogado a partir de uma nova avaliação, considerando 
às orientações dos profissionais de saúde e constatando-se a diminuição ou aumento do número de 
infectados pelo Coronavírus neste município e a lotação do Hospital de Campanha. 
 
Art. 4º Permanecem em vigor às determinações dos Decretos Municipais, não abrangidas por este 
Decreto. 
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo produzir efeitos a partir do dia 14 
de agosto de 2020 às 00h00min. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Loreto (MA), em 13 de agosto de 2020. 
 

 

 


