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TERÇA-FEIRA, 15 - SETEMBRO - 2020

DECRETO Nº 36.165, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.
Altera o Decreto nº 35.831, de 20 de
maio de 2020, que reitera o estado de
calamidade pública em todo o Estado
do Maranhão para fins de prevenção
e enfrentamento à COVID-19, estabelece as medidas sanitárias gerais e
segmentadas destinadas à contenção
do Coronavírus (SARS-CoV-2), 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, e
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 aos riscos;
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;
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 grande extensão territorial do Estado
do Maranhão e a variação dos números de casos de COVID-19 em
cada região, o que permite a adoção de políticas voltadas às realidades regionais;
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.

D.O. PODER EXECUTIVO
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde
DECRETO 36.166, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.
Altera o Decreto nº 36.125, de 2 de setembro
de 2020, que dispõe sobre os procedimentos
a serem adotados para a aplicação dos recursos destinados, em virtude da Lei Federal nº
14.017, de 29 de junho de 2020 (“Lei Aldir
Blanc”), às ações emergenciais de apoio ao
setor cultural durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de atribuição que lhe confere o art. 64, incisos III e V da Constituição Estadual,
DECRETA
Art. 1º O Decreto nº 36.125, de 2 de setembro de 2020,
passa a vigorar acrescido do art. 6º-A, que terá a seguinte redação:
“Art. 6º-A Não será exigida do beneficiário de quaisquer
das ações emergenciais previstas no art. 3º deste Decreto, a comprovação de regularidade ou certidão negativa de débito para com a
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, a que
se refere o Decreto nº 21.178 de 26 de abril de 2005.”
cação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

DECRETA

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

Art. 1º O § 1º do art. 8º do Decreto nº 35.831, de 20 de maio
de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

CASA CIVIL

“Art. 8º (...)
(...) § 1º Para os fins deste artigo, consideram-se como mais
vulneráveis os idosos, gestantes, os portadores de doenças cardiovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos, pessoas
submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que provoque diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos.” (NR).

cação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL
E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em
vista o Ofício nº 1041/GABIN/SEFAZ, de 28 de agosto de 2020 (Processo
nº 121915/2020-CC), da Secretaria de Estado da Fazenda,
RESOLVEM
Exonerar MATIAS FURTADO DOS SANTOS do cargo
em comissão de Gestor da Fazenda Estadual V, Símbolo DAS-2, da
Secretaria de Estado da Fazenda, devendo ser assim considerado a
partir de 1º de agosto de 2020.

