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DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2020 de 17 de abril de 2020. 

  

Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID -19) no 

âmbito do Poder Legislativo do Município de 

Anapurus – MA. 

 

JUAREZ OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - 

ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber 

a todos os habitantes deste Município que PROMULGA o presente Decreto Legislativo 

com as seguintes razões e considerações: 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito social fundamental (CF, artigo 6º) 

garantido mediante a implementação de políticas que, dentre outros objetivos, visem a 

redução do risco de doença e de outros agravos (CF, art. 196); 

CONSIDERANDO a edição da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

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

março de 2020, que a contaminação do coronavírus, causador da COVID-19 caracteriza 

pandemia; 

CONSIDERANDO que de acordo com a Portaria nº 188/GM/MS do Ministério da 

Saúde, que declarou estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a adoção de medidas que visem minimizar as possibilidades de 

contágio do coronavírus por diversos outros órgãos da Administração Pública em todos 
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os níveis da Federação, tais como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 

Justiça, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa do Estado do 

Maranhão, Tribunal de Justiça do Maranhão e Prefeitura Municipal de Anapurus, e;  

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 35.660, 35.662, 35.672, 35.677, 35.678 de 

março de 2020, e o de nº 35.731, de 11 de abril de 2020, expedidos pelo governador do 

Estado do Maranhão, e o Decreto Municipal nº 49/2020, de 12 de abril de 2020, que 

determinam a prática do distanciamento social, bem como outras formas de prevenção a 

transmissão do COVID-19. 

DECRETA 

Art.1º O presente Decreto Legislativo dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID -19) no âmbito do Poder 

Legislativo. 

Art. 2º Fica suspenso pelo período de 15 (quinze) dias o expediente da Câmara 

Municipal de Anapurus, e demais atividades administrativas e legislativas. 

Art. 3º No período de suspensão nos termos do artigo 2º, os servidores ficarão à 

disposição do Poder Legislativo caso surjam atividades administrativas e legislativas 

que dependam de desempenho imediato e presencial, e, em sendo o caso, realizarão 

todas as atividades em recinto fechado, sem atendimento ao público. 

Art.3º A suspensão que trata o artigo 2º, poderá ser prorrogada em caso de necessidade 

e mediante edição de novo Decreto Legislativo. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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JUAREZ OLIVEIRA 

Presidente 


