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DECRETO	Nº	003/2021	

PRORROGA	O	DECRETO	002/2021,	DE	31	DE	MARÇO	DE	
2021,	 QUE	 SUSPENDE	 A	 REALIZAÇÃO	 DAS	 SESSÕES	
ORDINÁRIAS,	 SOLENES,	 AUDIÊNCIAS	 PÚBLICAS	 E	 AS	
REUNIÕES	 PARTIDÁRIAS	 NO	 PLENÁRIO	 DA	 CÂMARA	
MUNICIPAL	DE	 PORTO	RICO	DO	MARANHÃO/MA	 E	DÁ	
OUTRAS	PROVIDÊNCIAS.	

	

A	Mesa	da	Câmara	Municipal	de	Porto	Rico	do	Maranhão/MA,	no	uso	de	
suas	 atribuições	 legais	 conferidas	 pela	 Lei	 Orgânica	 do	Município	 e,	 considerando	 o	
disposto	no	artigo	9º,	II	do	Regimento	Interno:	

CONSIDERANDO	 que	 a	 Organização	 Mundial	 de	 Saúde	 classificou	 como	
Pandemia	o	surto	de	Coronavírus	e	o	Ministério	da	Saúde,	por	meio	da	Portaria	nº	188,	
de	 03	 de	 fevereiro	 de	 2020,	 declarou	 Emergência	 em	 Saúde	 Pública	 de	 Importância	
Nacional,	 em	 decorrência	 da	 Infecção	 Humana	 pelo	 novo	 Coronavírus,	 a	 qual	 exige	
esforço	conjunto	de	todo	Sistema	Único	de	Saúde	para	identificação	da	etiologia	dessas	
ocorrências,	bem	como	a	adoção	de	medidas	proporcionais	e	restritas	aos	riscos;	

CONSIDERANDO	o	disposto	na	Lei	Federal	nº	8.080,	de	19	de	setembro	de	
1990,	 que	 dispõe	 sobre	 as	 condições	 para	 a	 promoção,	 proteção	 e	 recuperação	 da	
saúde,	 a	 organização	 e	 funcionamento	 dos	 serviços	 correspondentes	 e	 dá	 outras	
providências;	

CONSIDERANDO	a	edição	da	Lei	Federal	nº	13.979,	de	06	de	fevereiro	de	
2020,	que	dispõe	sobre	medidas	de	enfrentamento	da	emergência	de	saúde	pública	de	
importância	 internacional	 decorrente	 do	 coronavírus,	 que	 foi	 declarado	 como	
pandemia,	pela	Organização	Mundial	de	Saúde;	

CONSIDERANDO	 a	ADI	nº	6.625,	que	 teve	como	decisão	do	Min.	Do	STF,	
Ricardo	Lewandowski,	quanto	a	prorrogação	do	Decreto	que	venceu	dia	31/12/2020,	o	
qual	 deverá	 continuar	 pelo	 tempo	 necessário	 à	 superação	 da	 fase	 mais	 crítica	 da	
pandemia.	

CONSIDERANDO	que	por	meio	do	Decreto	nº	35.672,	de	19	de	março	de	
2020,	foi	declarado	estado	de	calamidade	pública	no	Estado	do	Maranhão,	em	especial,	
em	 razão	 dos	 casos	 de	 contaminação	 pela	 COVID-19	 (COBRADE	 1.5.1.1.0	 -	 Doença	
Infecciosa	Viral),	o	qual	foi	reconhecido	pela	Assembleia	Legislativa	por	meio	do	Decreto	
Legislativo	nº	498,	de	24	de	março	de	2020,	e	reiterado	pelo	Decreto	nº	35.742,	de	17	



 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO – MA                                              

CNPJ 01.624.005/0001-58 
 

 

de	abril	de	2020,	pelo	Decreto	nº	35.831,	de	20	de	maio	de	2020,	pelo	Decreto	nº	36.203,	
de	30	de	setembro	de	2020,	e	pelo	Decreto	nº	36.264,	de	14	de	outubro	de	2020;	

CONSIDERANDO	que	a	última	declaração	de	estado	de	calamidade	pública	
no	Estado	do	Maranhão	se	deu	por	meio	do	Decreto	nº	35.597,	de	17	de	março	de	2021,	
com	vigência	de	180	(cento	e	oitenta)	dias,	prorrogáveis	mediante	novos	Decretos;	

CONSIDERANDO	 o	 atual	 momento	 da	 pandemia,	 com	 indicadores	
crescentes	em	 todo	o	país,	 inclusive	 com	casos	 comprovados	de	nova	variante,	 com	
potencial	possivelmente	mais	elevado	de	transmissibilidade;	

CONSIDERANDO	o	aumento	do	número	de	casos,	bem	como	de	óbitos,	na	
cidade	 de	 Porto	 Rico	 do	 Maranhão	 (http://covid.portorico.ma.gov.br/),	 Estado	 do	
Maranhão	(https://painel-covid19.saude.ma.gov.br/casos),	no	Brasil	e	no	mundo;	

CONSIDERANDO	o	Decreto	nº	017,	de	03	de	março	de	2021,	editado	pelo	
Executivo	Municipal	de	Porto	Rico	do	Maranhão/MA,	que	“suspende	a	autorização	para	
realização	 de	 reuniões	 e	 eventos	 em	 geral,	 proíbe	 a	 utilização	 das	 praças	 públicas	
municipais,	 proíbe	 a	 atracação	 de	 barcos	 não	 oriundos	 do	município	 de	 Porto	 Rico,	
proíbe	 banhos	 e	 visitação	 de	 riachos	 municipais,	 suspende	 as	 aulas	 presenciais	 em	
instituições	de	ensino	público	e	privado,	dispõe	sobre	o	funcionamento	de	atividades	
comerciais	no	Município	de	Porto	Rico	do	Maranhão,	sobre	o	funcionamento	do	Poder	
Executivo	Municipal	e	dá	outras	providências”.	

CONSIDERANDO	que	a	situação	demanda	o	emprego	urgente	de	medidas	
de	prevenção,	controle	e	contenção	de	riscos,	danos	e	agravos	a	saúde	pública,	a	fim	de	
evitar	a	disseminação	da	doença;	

CONSIDERANDO	 ser	 o	 objetivo	 da	 Câmara	 Municipal	 de	 Porto	 Rico	 do	
Maranhão	que	a	crise	sanitária	seja	superada	o	mais	rapidamente	possível;	

	 	
RESOLVE:	

	
Art.	1º	-	Ficam	prorrogadas	as	medidas	sanitárias	previstas	no	Decreto	nº	002/2021,	de	
31	de	março	de	2021,	SUSPENDENDO	até	o	dia	30	de	abril	do	corrente	ano	a	realização	
das	sessões	ordinárias,	solenes,	audiências	públicas	e	as	reuniões	partidárias	no	Plenário	
da	Câmara	Municipal	de	Porto	Rico	do	Maranhão/MA.	
	
Art.	 2º	 -	 Ficam	 suspensas	 as	 atividades	 presenciais	 na	 sede	 do	 Poder	 Legislativo	
Municipal,	 sendo	 mantido	 o	 atendimento	 presencial	 pelo	 e-mail	 –	
camaradeportoricoma@hotmail.com	e	pelo	telefone	nº	(98)	98529-2023.	
	
Art.	3º	-	Este	Decreto	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.	
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MESA	DIRETORA	DA	CÂMARA	MUNICIPAL	DE	PORTO	RICO	DO	MARANHÃO,	ESTADO	
DO	MARANHÃO,	AOS	QUINZE	DIAS	DO	MÊS	DE	ABRIL	DE	2021.	

	
	

	

VALDIR	DE	JESUS	
Presidente	da	Câmara	dos	Vereadores	de	Porto	Rico	do	Maranhão	

	

	
WILDERLY	MONTEIRO	GONCALVES		

1º	Secretário	da	Câmara	dos	Vereadores	de	Porto	Rico	do	Maranhão	
	

	
ADIEL	ALMEIDA	COSTA	

2º	Secretário	da	Câmara	dos	Vereadores	de	Porto	Rico	do	Maranhão	
	
	

	
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

Certifico que esta Portaria foi publicada no mural 
de avisos da Câmara Municipal em 15/04/2021. 


