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______________________________________________________________________ 
DECRETO MUNICIPAL Nº 133, DE 09 DE ABRIL DE 2021. 

 

“Decreta situação de Calamidade Pública no 

Município de São Bernardo/MA, em virtude do 

aumento do número de casos confirmados de 

contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) 

no Município e no Estado do Maranhão, e 

define outras medidas para o enfrentamento 

da pandemia.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Estado do Maranhão, no uso de 

suas atribuições legais e na forma que lhe confere o Art. 70, VI, da Lei Orgânica do 

Município e, 

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indicadores crescentes em 

todo país, inclusive com casos comprovados de nova cepa (mutação/variante), com 

potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade, exigindo medidas mais 

enérgicas de combate ao COVID-19;  

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), 

declarou estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN;  

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 36.597, de 17 de março de 2021, 

que declara estado de calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude da 

existência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença 

infecciosa viral;  

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar, no âmbito do Município de São 

Bernardo as regras, procedimentos e medidas de funcionamento das atividades 

econômicas e públicas diante da epidemia enfrentada;  

CONSIDERANDO, por fim, que, com os casos confirmados de contaminação pelo 

novo Coronavírus (COVID-19), o Município precisa adotar medidas mais rígidas de 

combate à pandemia, 

 Certifico que o Decreto nº 99/2019, foi publicado conforme artigo 

147, IX, da constituição do Estado do Maranhão; artigo 92, da lei 

Orgânica do Município e art. 4, I, da Lei Ordinária Municipal nº 723, 

de 23 de janeiro de 2017, em 11/05/2020. 

 
Portaria nº 545/2021 
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DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pública no Município de 

São Bernardo - MA, a partir desta data até 31 de Dezembro, em razão da pandemia 

de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – 

classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0. 

Art. 2º. Para o enfrentamento do estado de calamidade pública ora declarado, ficam 

estabelecidas as seguintes medidas: 

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese 

em que será garantido o pagamento posterior de justa indenização, nos termos do art. 

5º, inciso XXV, da Constituição Federal, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, e do art. 3º, inciso VII, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020; 

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 

necessários ao enfrentamento da calamidade pública, nos termos do art. 24, inciso IV, 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020; 

Art. 3º. Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de suas respectivas 

competências, envidarão esforços para apoiar as ações de resposta ao estado de 

calamidade pública a que se refere este Decreto. 

Art. 4º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto 

dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em todos os órgãos e entidades do 

Poder Executivo Municipal. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos 

enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o art. 1º. 

Art.6º. Fica revogado o Decreto Municipal n° 99, de 11 de maio de 2020.  

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

        Gabinete do Prefeito de São Bernardo – MA, em 09 de abril de 2021. 

 

 


