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Processo n. 0806099-76.2020.8.10.0040 

 Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência
Autor: Defensoria Pública Estadual
Réus: Município de Imperatriz e outro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistos,

 

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE

 ajuizada pela  devidamente qualificada, emURGÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,

face do   tambémMUNICÍPIO DE IMPERATRIZ e do ESTADO DO MARANHÃO,

qualificados, visando à concessão de tutela de urgência, a ser confirmada por sentença, para que os

réus adotem medidas de contenção da pandemia causada pelo coronavírus (SARS–CoV–2), nos

termos constantes da exordial.

 

Afirma que o atual estágio de contaminação e propagação do vírus demanda a

adoção de medidas mais drásticas, precipuamente em razão de suposta saturação do Sistema de

Saúde de Imperatriz. Dentre as medidas , pugna que o Estado do Maranhão expeça decreto[1]

adotando o bloqueio total ( ) como medida de isolamento social.lockdown

 

Aduz, ainda, que tal medida, dentre as outras constantes da exordial, se justifica: a)

pelo aumento exponencial do número de óbitos por covid-19, que dobraria a cada cinco dias; b) pela

pouca efetividade das medidas adotadas pelos entes réus em conter o avanço da doença, insertas no

Decreto Municipal n.º 54/2020, atualmente em vigor, e no Decreto Estadual n.º 35.677/2020; c) pela

saturação do Sistema de Saúde, em âmbito público e privado, que estaria em quase sua totalidade

com leitos ocupados.

 

Instruiu a petição inicial com Recomendação Defensorial, ofício de resposta do

Município à recomendação, telas do sistema de regulação de leitos de UTIs locais, áudios e matérias

em mídia. Fez constar, ainda, no corpo da exordial, fotos da atual situação de Imperatriz.

 

Antes da apreciação da tutela, a Federação das Associações Empresariais do

Maranhão – FAEM apresentou petição pugnando pelo seu ingresso na lide na qualidade de Amicus

, afirmando que a apreciação da tutela de urgência afetaria sua esfera de interesses. Afirma,Curiae
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também, sua condição de entidade de utilidade pública, representante das empresas que lhe são

associadas, e que eventual concessão de medida recrudescendo o isolamento social teria impacto

direto na estrutura econômica local e que tais medidas deveriam ser tomadas, eventualmente, após

ampla discussão com a sociedade civil. Requer, assim, o reconhecimento de seu interesse no feito e a

rejeição dos pedidos da Defensoria Pública Estadual.

 

Durante o feriado estadual, no dia 15/05/2020, a Defensoria Pública Estadual

reiterou os pedidos constantes na exordial, com a imediata apreciação da tutela de urgência.

É o relatório. Decido.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, passou a tutela de urgência

a ser prevista no art. 300 do CPC, que dispõe:

 

 " Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

 útil do processo.(...) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia."

 

Aduz a Defensoria Pública Estadual que a tutela de urgência ora pleiteada teria

por desiderato a adoção de medidas pelos entes públicos réus, em espécie, a adoção do bloqueio total (

 posto que “não há nenhuma alternativa”.lockdown),

 

Pois bem, para a análise da adoção de tal medida, que implica diretamente na

vedação de locomoção irrestrita da população e o fechamento total do comércio, das atividades industriais

e, inclusive, o agronegócio, faz-se necessário coadunar a base fática ora apresentada com o que o

Supremo Tribunal Federal determina como necessário à implementação de medidas restritivas, em

especial as mais graves, como as que a autora pleiteia. Transcrevo, assim, o julgamento do ADI 6343

MC-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6.5.2020.

(ADI-6343), , que fez parte do , acórdão pendente de publicação Informativo do STF n.º 976 in verbis:

 

“O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, concedeu parcialmente
medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para: i) suspender
parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, da
Lei 13.979/2020 (1), a fim de excluir estados e municípios da necessidade de
autorização ou de observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação
conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas

Num. 31036120 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: JOAQUIM DA SILVA FILHO - 17/05/2020 18:40:07
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051718400698100000029158526
Número do documento: 20051718400698100000029158526



, devendodevem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada
ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos
por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições
no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo.

A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada contra dispositivos da Lei
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus
( C o v i d - 1 9 )  ( ) .I n f o r m a t i v o  9 7 5

O colegiado entendeu que a União não deve ter o monopólio de regulamentar
todas as medidas que devem ser tomadas para o combate à pandemia. Ela tem o
papel primordial de coordenação entre os entes federados, mas a autonomia deles
deve ser respeitada. É impossível que o poder central conheça todas as
particularidades regionais. Assim, a exclusividade da União quanto às regras de
transporte intermunicipal durante a pandemia é danosa.

Não se excluiu a possibilidade de a União atuar na questão do transporte e das
rodovias intermunicipais, desde que haja interesse geral. Por exemplo, determinar
a eventual interdição de rodovias para garantir o abastecimento mais rápido de
medicamentos, sob a perspectiva de um interesse nacional. Todavia, os estados
também devem ter o poder de regulamentar o transporte intermunicipal para
realizar barreiras sanitárias nas rodovias, por exemplo, se o interesse for regional.
De igual modo, o município precisa ter sua autonomia respeitada. Cada unidade a
a t u a r  n o  â m b i t o  d e  s u a  c o m p e t ê n c i a .

O Tribunal alertou que municípios e estados não podem fechar fronteiras, pois
sairiam de suas competências constitucionais.

Além disso, firmou que os Poderes, nos três níveis da Federação, devem se unir e
se coordenar para tentar diminuir os efeitos nefastos da pandemia.

Em seguida, salientou não ser possível exigir que estados-membros e municípios
se vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de
c o m b a t e  à  p a n d e m i a .

Contudo, no enfrentamento da emergência de saúde, há critérios mínimos
baseados em evidências científicas para serem impostas medidas restritivas,
especialmente as mais graves, como a restrição de locomoção.

A competência dos estados e municípios, assim como a da União, não lhes
confere carta branca para limitar a circulação de pessoas e mercadorias com base
unicamente na conveniência e na oportunidade do ato. A emergência internacional
não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem
controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito.

O colegiado compreendeu que o inciso VI do art. 3º da mencionada lei precisa ser
lido em conjunto com o Decreto 10.282/2020. Assim, as medidas de restrição
devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada do respectivo
órgão de vigilância sanitária ou equivalente.

Ao final, consignou que se impende resguardar a locomoção dos produtos e
serviços essenciais definidos pelos entes federados no âmbito do exercício das
correspondentes competências constitucionais.

Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que referendou o indeferimento da
medida liminar. Para o relator, as alterações adversadas promovidas pelas
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Medidas Provisórias 926/2020 e 927/2020 devem ser mantidas até o crivo do
Congresso Nacional. Salientou que o tratamento da locomoção de pessoas tinha de
se dar de forma linear. Quanto ao § 1º do art. 3º da referida lei (2), entendeu que
tudo recomenda a tomada de providências a partir de dados científicos, e não
conforme critério que se eleja para a situação. Sobre o art. 3º, § 7º, II, o ministro
Marco Aurélio avaliou inexistir situação suficiente à glosa precária e efêmera, no
que esta poderia provocar consequências danosas, nefastas em relação ao interesse
c o l e t i v o .

Vencidos, em parte, os ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que deferiram
parcialmente a medida cautelar, para conferir interpretação conforme ao inciso II
do § 7º do art. 3º da Lei 13.979/2020, que condiciona a atuação dos gestores locais
à autorização do Ministério da Saúde, a fim de explicitar que, nos termos da regra
constitucional que preconiza a descentralização do Sistema Único de Saúde, e
desde que amparados em evidências científicas e nas recomendações da
Organização Mundial da Saúde, estados, municípios e DF podem determinar as
medidas sanitárias de isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e
m a n e j o  d e  c a d á v e r e s .

(1) Lei 13.979/2020: “Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão
adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: (...)
VI – restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos
ou aeroportos de: (...) b) locomoção interestadual e intermunicipal; (...) § 6º Ato
conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da
Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (...) § 7º As
medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: (...) II – pelos gestores locais
de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos
incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou (...)”
(2) Lei 13.979/2020: “Art. 3º (...) § 1º As medidas previstas neste artigo somente
poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no
espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.”

 

Ao concluir o julgamento da decisão acima transcrita, o STF não só definiu as

competências dos Estados, Municípios e da União para elaborar as políticas públicas de combate à

pandemia do Covid-19, como também determinou que “a competência dos estados e municípios, assim

como a da União,              não lhes confere carta branca para limitar a circulação de pessoas e mercadorias

         ” e, mais adiante, determinou que “  com base unicamente na conveniência e na oportunidade do ato as

             medidas de restrição devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada do respectivo

     ”.órgão de vigilância sanitária ou equivalente

 

Destarte, ao nosso sentir, a Suprema Corte se afiliou a obrigatoriedade de

realização de estudos preliminares, pelos órgãos competentes, para a adoção das medidas restritivas.

Assim, poderia este Juízo proferir decisão sobre a matéria se, primeiramente, existisse evidência ou
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 de combate à pandemiaestudo científico que preconiza-se o  como único método adequadolockdown

que se apresenta e, segundo, se subsistisse inércia pelos gestores legalmente constituídos em agir

, nos termos da decisão do Eg. STF.contra recomendação técnica

 

Os documentos acostados à exordial pela Defensoria Pública Estadual se

restringiram, como já relatado, a Recomendação Defensorial, ofício de resposta do Município à

recomendação, telas do sistema de regulação de leitos de UTI, áudios e matérias em mídia. Em resumo, a

autora não juntou aos autos nenhuma recomendação técnica e fundamentada do respectivo órgão de

vigilância sanitária pela decretação do  como única medida adequada ao caso. Também lockdown não

 que a medida imposta seria de extrema relevância e o caminho a serapresentou evidências científicas

seguido, para o controle da pandemia.

 

Nesse contexto, cabem algumas digressões sobre a obrigatoriedade de decretação

do  e como este impactou nos países e cidades em que foi decretado.lockdown

 

Ao contrário do que crêem os Defensores signatários da exordial, o ,lockdown

onde fora decretado, não demonstrou eficácia maior na contenção da propagação do coronavírus. Segundo

estudos  em que foi feita a comparação da trajetória da pandemia antes e durante o , tendo[2] lockdown

como base os dados da realidade encontrada na Itália, França, Espanha e Reino Unido, não foi encontrada

evidência de qualquer descontinuidade na tendência de crescimento dos casos em razão das medidas de

bloqueio, tampouco que podem ter salvado qualquer vida. O estudo afirma, ainda, que os países vizinhos,

que não adotaram medidas de contenção domiciliar compulsória, experimentaram uma evolução temporal

semelhante da pandemia. Segue trecho do estudo, em tradução livre:

 

“usando um método fenomenológico generalizado baseado apenas nos registros
oficiais diários de mortes, mostra que as políticas de bloqueio total da França,
Itália, Espanha e Reino Unido não tiveram os efeitos esperados na evolução da
epidemia COVID-19. Nossos resultados mostram uma tendência geral de
decaimento nas taxas de crescimento e números de reprodução duas a três
semanas antes que se esperasse que as políticas completas de bloqueio tivessem
efeitos visíveis. A comparação das observações pré e pós-bloqueio revela uma
desaceleração contra-intuitiva na decadência da epidemia após o bloqueio. As
estimativas dos números diários e totais de mortes usando tendências pré-bloqueio
sugerem que nenhuma estratégia foi salva por essa estratégia, em comparação com
políticas pré-bloqueio, menos restritivas e de distanciamento social. A comparação
da evolução da epidemia entre os países totalmente fechados e os países vizinhos
que aplicam apenas medidas de distanciamento social confirma a ausência de
quaisquer efeitos de contenção doméstica. A evolução da epidemia na Suécia, no
entanto, indica que, na ausência de medidas de distanciamento social, a
decadência da epidemia pode estar sujeita a flutuações maiores. Assim, este
trabalho sugere que medidas de distanciamento social, como as aplicadas na
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Holanda e na Alemanha, ou na Itália, França, Espanha e Reino Unido antes das
estratégias de bloqueio total, têm aproximadamente os mesmos efeitos que as
políticas de contenção domiciliar aplicadas pela polícia.”

 

Outrossim, temos a decretação de  em toda a ilha de São Luís, em razãolockdown

de determinação judicial expedida pela Vara e Direitos Difusos daquela Comarca, sem o êxito desejado.

Com efeito, segundo dados apresentados pela própria Defensoria Pública Estadual (id. 30997655), em 28

de abril de 2020, a capital do estado possuía 2.149 casos confirmados de COVID-19. No momento em

que esta decisão é redigida, foi consultado o boletim epidemiológico covid-19 , da Secretaria de Estado[3]

de Saúde do Maranhão, atualizado até as 20h do dia 16/05/2020, em que o Município de São Luís

aparece com 5.830 casos, ou seja, 3.681 novos casos foram identificados durante o período de 

 em que foram adotadas medidas mais restritivas. Verifica-se, desse modo, a pouca efetividadelockdown,

do  decretado na Ilha de São Luís, posto que o número de casos quase triplicou durante olockdown

período em que vigora.

 

Também não se verificou melhoria na taxa de ocupação de leitos de UTI na

capital do estado, outro argumento apresentado pela Defensoria Pública Estadual, face a ocupação de

94,31% dos leitos de UTI exclusivos de covid-19, enquanto o Município de Imperatriz encontra-se com

taxa de ocupação em 82,86%, conforme os últimos dados divulgados .[4]

 

Malgrado a ausência de demonstração científica das medidas requeridas pela

autora, que por si já fulmina a possibilidade de concessão da tutela ora pleiteada, há de se observar quais

medidas foram adotadas recentemente para o combate do coronavirus, tanto pelos entes demandados,

responsáveis pelas políticas públicas, como pela comunidade médica, à qual pertencem os principais

atores no tratamento dos casos individualmente apresentados.

 

A Defensoria Pública Estadual apresentou junto com a inicial o Ofício n.º

127/2020, em que este detalhou, através de sua Coordenação Jurídica, informações relativas às estratégias

e políticas públicas para o combate da pandemia do Covid-19 no âmbito do Município de Imperatriz,

documento este datado de 06 de maio de 2020.

 

Este juízo, então, procurou informar-se de dados mais atualizados quanto às

medidas com foco no atendimento da população, tomadas pelo Município de Imperatriz e pelo Estado do

Maranhão, ao que pôde verificar, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério Público Estadual , que[5]
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teria sido assinado um Termo de Ajustamento de Conduta em que fora reformulada a sistemática de

atendimento e estabelecidas ações para ampliação da rede de atendimento inicial e do quantitativo dos

leitos de UTI local.

 

Ademais, em consulta às últimas informações constantes no site da Prefeitura de

Imperatriz, após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta, há notícia da tomada de novas

medidas, as quais elenco : a) Novo ambulatório no Hospital Macrorregional de Imperatriz, que apoiará[6]

as Unidades Básicas de Saúde, com cerca de 100 atendimentos diários de casos leves, com o objetivo de

garantir atendimento no estágio inicial da doença; b) o Macrorregional chegará a 32 leitos de UTI e 96

leitos de enfermaria; c) atendimentos no Centro de Convenções de Imperatriz, parceria com a iniciativa

privada local; d) governo do Estado destinará à UPA São José, administrada pela Prefeitura,

equipamentos para a criação de mais quatro leitos de UTI; e) Ampliação de novos leitos no Hospital

Materno Infantil: serão 20 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria destinados a tratar pacientes com

coronavírus.

 

Dos anúncios feitos no sítio oficial da Prefeitura de Imperatriz, destaca-se a ação

social que estará sendo realizada no Centro de Convenções de Imperatriz, em que, por uma ação

coordenada entre a iniciativa privada e poder público, será realizado o atendimento de 500 a 1000 pessoas

diariamente .[7]

 

Há de se destacar, ainda, que não só as políticas públicas foram levadas a efeito

pelo Município de Imperatriz e pelo Estado do Maranhão, também se encontram em vigor protocolos

médicos divulgados pelas entidades médicas atuantes em Imperatriz.

 

A Associação Médica de Imperatriz e o Conselho Regional de Medicina emitiram

recomendação conjunta  para atenção primária à saúde do Município de Imperatriz no enfrentamento do[8]

COVID19 em que foram detalhadas as etapas do tratamento, de acordo com a sintomatologia, e a

medicação a ser utilizada.

 

No mesmo sentido, é de conhecimento público o protocolo médico  elaborado[9]

pela médica piauiense Doutora Marina Bucar Barjud, conhecido como protocolo de Madri, que não só

possui grande similitude com o protocolo apresentado pelo CRM, mas também tem apresentado

resultados promissores no combate à pandemia.
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De mais a mais, o que se conclui, em sede de cognição sumária, é que inexistem

provas científicas da eficiência do bloqueio total ( ), a autorizar a sua decretação, ao que ressaltolockdown

igualmente a existência de políticas públicas e ações de combate direto à pandemia.

 

Por fim, não se olvide que Imperatriz é a referência econômica da região do Sul

do Maranhão, com abrangência em um raio de mais de 300 quilômetros, influenciando cidades do

Maranhão, Pará e Tocantins. A cidade é cortada pela Rodovia BR-010, Belém-Brasília, com grande fluxo

diário e significativa movimentação de carga em direção ao Estado do Pará. O seu bloqueio, bem com o

das rodovias secundárias, implicaria em desabastecimento das cidades que por ela é cortada e a

implementação do  no trecho seria de difícil execução, vez que a rodovia interliga cidadeslockdown

adjacentes a Imperatriz, Sul do Pará, Região Central e Norte do Maranhão, dentre outros sentidos. Assim,

o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

 

Por todo o exposto e fundamentado, e porque ausentes os requisitos necessários, 

 nos termos do art. 300 e seguintes do Código de ProcessoINDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA,

Civil. Oficie-se o Município de Imperatriz e o Estado do Maranhão para, no prazo de 5 dias, apresentarem

plano de atendimento e de enfrentamento da pandemia no âmbito do Município de Imperatriz, cópia do

Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público Estadual, bem como eventuais

informações que entenderem pertinentes. Oficie-se a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz e o

Sindicato Rural de Imperatriz para, no prazo de 5 dias, apresentarem manifestação sobre os pedidos

constantes na exordial. Com as respostas, intime-se a Defensoria Pública para sobre estas se manifestar,

também no prazo de cinco dias. Após, venham os autos conclusos. Citem-se os réus para, no prazo de 30

dias, querendo, contestarem os termos da ação.

 

  Intime-se e cumpra-se, pelo meio mais expedito, servindo a presente decisão de

mandado e ofício.

 

 

Imperatriz, 17 de maio de 2020.

 

 

 

 

 Juiz JOAQUIM da Silva Filho 
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Titular da Vara da Fazenda Pública

 Ante o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Maranhão pela concessão de TUTELA DE[1]
URGÊNCIA, inaudita altera parte, para DETERMINAR, no início pelo prazo de sete dias, sob pena de
multa diária individual no montante de cem mil reais, que: 1. O Estado do Maranhão: 1.1. suspenda
expressamente todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde, com exceção de
atividades essenciais que ficariam excepcionadas dessa suspensão, tais como alimentação, medicamentos
e serviços obrigatoriamente ininterruptos; 1.2. limite adequadamente reuniões de pessoas em espaços
públicos ou abertos ao público; 1.3. regulamente o funcionamento de serviços públicos e atividades
essenciais, tais como bancos e lotéricas exclusivamente para pagamento de renda básica emergencial,
salários e benefícios sociais, prescrevendose lotação máxima excepcional nesses ambientes e organização
de filas; 1,4. vede a circulação de veículos particulares, salvo para compra de alimentos ou medicamentos,
para transporte de pessoas para atendimento de saúde ou desempenho de atividades de segurança ou no
itinerário de serviços considerados como essenciais por Decreto Estadual; 1.5. vede a entrada/saída de
veículos de Imperatriz, por 10 dias, salvo caminhões, ambulâncias, veículos transportando pessoas para
atendimento de saúde, veículos no desempenho de atividades de segurança ou no itinerário de serviços
considerados essenciais por Decreto Estadual; 1.6. adote medidas de orientação e de sanção
administrativa quando houver infração às medidas de restrição social, como o não uso de máscaras em
locais de acesso ao público, conduta análoga aos crimes de infração de medida sanitária preventiva (art.
268 do CP); 1.7. fiscalize, de forma efetiva, as medidas de distanciamento social/lockdown, promovendo
a responsabilização administrativa, civil e penal dos estabelecimentos que não seguirem as normas
sanitárias; 1.8. demonstre a estruturação dos serviços de atenção à saúde da população para atender à
demanda Covid-19 em seu período de pico, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde, bem
como o suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde
(médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e outros) em quantitativo suficiente, conforme
estudos de cenário realizados; 2. O Município de Imperatriz 2.1. abstenha-se de disciplinar regras de
distanciamento social de modo contrário ao Estado do Maranhão, no que toca à adoção do bloqueio total
(lockdown) como medida de distanciamento social; 2.2. fiscalize o estrito cumprimento dos Decretos
Estaduais referentes ao mencionado lockdown, por suas equipes de vigilância em saúde, guarda
municipal, agentes municipais de trânsito e outros agentes de fiscalização municipais, incluindo: a) o uso
obrigatório de máscara em locais abertos ao público; b) a restrição dos alvarás de localização e
funcionamento das agências e correspondentes bancários apenas para pagamento de salários e benefícios
assistenciais, sendo de responsabilidade desses estabelecimentos a organização de filas, com o
distanciamento social recomendado pela autoridade sanitária, sob pena de suspensão desses alvarás,
garantido, em todo caso, o funcionamento e abastecimento dos caixas eletrônicos; c) a vedação de
circulação de veículos particulares, salvo para compra de alimentos ou medicamentos, para transporte de
pessoas para atendimento de saúde ou desempenho de atividades de segurança ou no itinerário de serviços
considerados como essenciais por Decreto Estadual; 2.3. promova publicidade de forma mais incisiva
acerca da letalidade que resultará do colapso do Sistema de Saúde, em razão do descumprimento das
regras de distanciamento social e acerca das sanções cabíveis nas mesmas hipóteses, não limitando, em
nenhuma hipótese, a informar o que o município tem feito; 2.4. especialize UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE (UBSs) em seus territórios para atendimento na forma do FLUXO RÁPIDO (Fast Track), versão
7, referido no capítulo 10.2 do Plano Estadual de Contingência do Coronavírus23, com a requisição dos
serviços médicos, na forma do inciso VII c/c o § 7º, todos do art. 3º da Lei nº 13.979/2020,
preferencialmente tendo como referência o Decreto Estadual nº 35.762, de 27/04/2020 ou promovendo a
contratação emergencial de profissionais da saúde brasileiros ou estrangeiros que tenham atuado no
programa mais médicos para atuação nas unidades básicas de saúde ou se encontrem em situação
semelhante à daqueles profissionais de saúde.
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Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19[2]
e p i d e m i c .  T h o m a s  M e u n i e r .  E x t r a í d o  d e  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20078717v1.full.pdf

 Extraído do sítio eletrônico [3]
http://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/BOLETIM-16-05.pdf

 Extraído do sítio eletrônico[4]
http://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/boletim1605dadosgraficos.xlsx

 Noticia extraída de [5]
https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/16743-imperatriz-mpma-municipio-e-estado-do-maranhao-firmam-tac-em-virtude-da-pandemia-da-covid-19

 Fonte [6]  
https://www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/transparencia/imperatriz-registra-852-casos-confirmados-de-covid-19.html

 Fonte imperatriz.ma.gov.br/livedoprefeito[7]

 Fonte [8] http://oprogressonet.com/covid-19/recomendacao-conjunta-da-ami-e-crmma/116245.html

 F o n t e  [ 9 ]  
http://doutorsabas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/covid-19-TRATAMENTO-PRECOCE-2020-AULA-MEDICOS-PIAUI-VERSA%CC%83_O-FINAL.pdf
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