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TERÇA-FEIRA, 14 - ABRIL - 2020

DECRETO Nº 35.736, DE 14 DE ABRIL DE 2020.
Altera o Decreto nº 35.731, de 11 de
abril de 2020, que dispõe sobre as regras de funcionamento das atividades
econômicas no Estado do Maranhão,
em razão dos casos de infecção por
COVID-19 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da
Constituição Estadual,

D.O. PODER EXECUTIVO
§ 5º Para garantir que a lotação não ultrapasse a metade de
sua habitual capacidade física, o estabelecimento deverá reduzir pela
metade o número de carrinhos e cestas de compras à disposição dos
consumidores, bem como o número de vagas no estacionamento,
quando houver.”.
Art. 2º Os supermercados, mercados, quitandas e congêneres
terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data de publicação deste Decreto, para adaptação, quando então serão aplicadas as
sanções previstas na legislação sanitária.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 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, e que, em 11 de março do
corrente ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o
estado de pandemia de COVID-19, o que exige esforço conjunto de
todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas
ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas
aos riscos;

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 14 DE ABRIL DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

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 disposição da propriedade, com
vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da
comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução
do risco de doença e de outros agravos;

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde

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 que as medidas de proteção à economia
dos impactos da pandemia da COVID-19 não podem se desvincular
da necessidade de garantir o direito à vida e o direito à saúde;
CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo do Estado que
a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível, havendo
restabelecimento, com segurança, de todas as atividades;
DECRETA
Art. 1º  O art. 4º do Decreto nº 35.731, de 11 de abril de 2020,
passa a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º, os quais terão a seguinte
redação:
“Art. 4º (...)
(...)
§ 4º O funcionamento de supermercados, mercados, quitandas e congêneres, sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, exige
a observância das seguintes regras:
I - o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a
fim de que a lotação não ultrapasse a metade de sua habitual capacidade física;
II - o estabelecimento cuidará para que apenas uma pessoa,
por família, ingresse, ao mesmo tempo, em seu interior, ressalvados
casos de pessoas que precisem de auxílio;
III - os consumidores somente poderão entrar no estabelecimento se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com
água e sabão ou álcool em gel.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CASA CIVIL
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de
9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício nº 176/2020/GAB, de
1º de abril de 2020 (Processo nº 61025/2020-CC), do Departamento
Estadual de Trânsito do Maranhão,
RESOLVEM
Exonerar, a pedido, MARIA HELENA AIRES SILVA do cargo em comissão de Chefe da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito CIRETRAN, Símbolo DANS-2, no Município de Imperatriz/MA, do
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, devendo ser assim
considerado a partir de 1º de abril de 2020.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 14 DE ABRIL DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de
9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício nº 178/2020/GAB, de
1º de abril de 2020 (Processo nº 61027/2020-CC), do Departamento
Estadual de Trânsito do Maranhão,
RESOLVEM
Exonerar, a pedido, ANDRHEYA GUIMARAES DE SOUSA
LOPES do cargo em comissão de Chefe da 12ª Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN, Símbolo DANS-2, no Município de
Presidente Dutra/MA, do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 1º de abril de 2020.

