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DECRETO Nº 010/2020 de 16 de abril de 2020. 

Determina a vedação temporária da entrada 

de veículos de transporte terrestre) na 

circunscrição do município de Lago Verde 

– MA, entre os dias 17 de abril de 2020 até 

19 de abril de 2020, como medida 

preventiva à disseminação do Coronavírus 

– COVID-19 e dá outras providências.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE, ESTADO DO MARANHÃO, 

no uso de suas atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do 

Município;  

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, o 

Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto 

de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem 

a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;  

CONSIDERANDO que a organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de 

março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19;  

CONSIDERANDO que o munícipio de Lago Verde, elaborou o Plano de Municipal de 

Contingência, e que a situação demanda medidas urgentes de prevenção, controle, e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, com o objetivo de conter a 

disseminação da doença em âmbito municipal;  

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 disposições 

da propriedade, com fins de ajusta-los aos interesses coletivos e ao bem estar social da 
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população, em especial para garantir o direito à saúde e redução do risco de doença, como 

a que ocorre em decorrência da pandemia de COVID-19;  

CONSIDERANDO a avaliação diária sobre a evolução acentuada da curva de 

crescimento de novos casos no Estado do Maranhão, e sobre o perfil da população 

atingida segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, e ainda imprevisibilidade da 

evolução da pandemia, o que exige bastante prudência;  

CONSIDERANDO que muitos munícipes de Lago Verde se dirigem para a cidade de 

Bacabal em busca de lazer ou labor e que a cidade Bacabal já confirmou a presença de 

dois casos do COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das restrições ao ingresso de pessoas 

provenientes de regiões com alto grau de infecção pelo COVID-19 via transporte terrestre 

interestadual e intermunicipal;  

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das restrições ao ingresso de pessoas 

provenientes de regiões com alto grau de infecção pelo COVID-19 via transporte 

terrestre;  

DECRETA: 

Art.1º Ficam SUSPENSAS entre às 05:00 do dia 17 de abril de 2020 até as 23:59 do dia 

20 de abril de 2020:  

I - a entrada e saída de veículos terrestres na circunscrição municipal, quais sejam vans, 

micro- ônibus, ônibus, táxi, e similares, utilizados para transporte coletivo de pessoas;  

Art. 2º Nas viagens permitidas, terão prioridades: 

a) ambulâncias 

b) viaturas policiais 
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c) profissionais da saúde que estejam em exercício da profissão ou se dirigindo para o 

mesmo.  

Art. 3º As empresas e seus responsáveis, bem como as pessoas que descumprirem o 

disposto neste Decreto, ficarão sujeitos à fiscalização dos órgãos municipais e às 

penalidades previstas na legislação aplicável, inclusive com uso de força policial, e 

cassação de licença de operação, caso se faça necessário.  

Art.4º Os prazos previstos nesse Decreto poderão ser alterados a partir de nova avaliação, 

consideradas as orientações dos profissionais de saúde, Ministério da Saúde e 

Organização Mundial de Saúde.  

Art.5º Os estabelecimentos e pessoas que descumprirem o disposto nesse Decreto ficarão 

sujeitos às penalidades previstas na legislação aplicável.  

Art.6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE, ESTADO DO 

MARANHÃO, AOS 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

 

 

Francisco Clidenor Ferreira do Nascimento 

Prefeito Municipal 


