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DECRETO Nº 1017/2020, de 30 de Novembro de 2020. 
 

Dispõe sobre a prorrogação, até 31 de 
Dezembro de 2020, das medidas de 
prevenção ao contágio da COVID-19 no 
município de Itapecuru-Mirim-MA, e dá 
outras providencias. 

   
   O Prefeito Municipal de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, 
Miguel Lauand Fonseca, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 
Constituição Federal, Constituição do Estado do Maranhão e pela Lei Orgânica 
Municipal; 
 
  Considerando que a Organização Mundial de Saúde  classificou 
como Pandemia o surto de Coronavirus 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, 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; 
 
   Considerando o Decreto no 35.831, de 20 de maio de 2020, editado 
pelo Governo do Estado do Maranhão que além de reiterar o estado de 
calamidade em todo o Estado do Maranhão, para fins de prevenção e 
enfrentamento à COVID-19, estabelece medidas sanitárias gerais e segmentadas 
destinadas à contenção do Coronavirus (SARS-CoV-2) e da outras providencias; 
 
   Considerando o que determina o Artigo 13 do Decreto no 35.831, 
de 20 de maio de 2020, em especial que os prefeitos poderão editar medidas 
mais rígidas e autorizar o funcionamento de atividades comerciais e de serviços, 
observando, contudo, obrigatoriamente o disposto no Artigo 5º do supracitado 
Decreto; 
 
   Considerando o que determina o Capítulo III da Lei Federal nº 
13.022 de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto das Guardas 
Municipais; 
 
   Considerando o disposto no Decreto Municipal 658/2020, de 04 
de maio de 2020, modificado pelo Decreto 660/2020, de 12 de maio de 2020, 
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bem como que a Constituição Federal determina que compete aos municípios 
legislar sobre o comercio local; 
 
   Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual 
para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias 
públicas e em transportes públicos. 

 
  Considerando a edição da Portaria nº 055, de 17 de agosto de 
2020, assinada pelo Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do 
Maranhão, que aprova protocolo específico de medida sanitária segmentada 
para a realização de eventos públicos e privados, de pequeno porte com até 100 
pessoas; 

 
D E C R E T A: 

 
  Art. 1º - Ficam prorrogadas, até 31 de dezembro de 2020, as 
medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, determinadas pelo Decreto 
Municipal nº 875/2020, de 31 de agosto de 2020, com as alterações do Decreto 
nº 888/2020. 
 
Parágrafo Único – Entre as medidas que continuam ora prorrogadas, até 31 de 
dezembro de 2020, contidas o aludido Decreto Municipal nº 875/2020, de 31 
de agosto de 2020, com as alterações do Decreto nº 888/2020, DESTACAMOS 
E REFORÇAMOS: 
 

Artigo 2º do Decreto nº 888/2020 - O horário de 
funcionamento do comércio local, podendo o mesmo 
funcionar, diariamente, até as 22:00 horas, respeitadas as leis 
trabalhistas, em especial a carga horária dos empregados 
diversos, bem como 

 
§ 1º - O comércio de gêneros alimentícios, supermercados, 
mercearias, quitandas, frutarias e similares poderão abrir 
aos domingos e feriados até as 12h00m horas; 
 

§ 2º - durante o funcionamento de todos os 
estabelecimentos comerciais, devem ser respeitado o 
disposto no Artigo 5º do Decreto no 35.831, de 20 de maio de 
2020, bem como as regras do Decreto Municipal 658/2020, 
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de 04 de maio de 2020, modificado pelo Decreto 660/2020, 
de 12 de maio de 2020, tais como: 
 
  a) Organização de filas e o distanciamento com vistas 
a evitar aglomeração de pessoas na parte interna ou externa 
dos estabelecimentos; 
  b) O uso obrigatório de máscaras por funcionários e 
clientes; 
  c) A afixação de cartazes informando o USO 
OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS; 
  d) A disponibilização, para funcionários e clientes, de 
álcool gel e/ou água e sabão; 

 
 

Artigo 4º do Decreto 875/2020 - A suspensão, das 
atividades a saber: 
 
a) atendimento ao público em todas as Secretarias 
Municipais devendo ser mantido o serviço interno visando o 
funcionamento das mesmas; 
b) as comemorações relativas a aniversários, datas 
comemorativas e demais eventos públicos e privados no 
âmbito municipal; 
c) as aulas presenciais nas escolas públicas municipais, da 
sede e zona rural, devendo ser mantidas as atividades 
remotas (online, livros, apostilas e outros), sempre visando 
garantir a qualidade do processo ensino/aprendizagem; 
 
Artigo 6º do Decreto 875/2020 - A proibição, entre outras 
da realização de: 
 
a) Festas dançantes; 
b) shows artísticos de qualquer natureza em casas de shows 
e similares; 

 

   Art. 3º - O DECRETO Nº 740/2020, de 26 de junho de 2020, 
que Dispõe sobre autorização para retomada de funcionamento de 
Bares, restaurantes e afins no Município de Itapecuru-Mirim-MA, e dá 
outras providencias, continua em pleno vigor, devendo o mesmo ser 
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respeitado, inclusive no que diz respeito ao horário de funcionamento dos 
Bares, Restaurantes e afins das 08:00 até as 22:00 horas; 
 
   Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de novembro 
de 2020.  
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
GABINETE DO PREFEITO DE ITAPECURU MIRIM, EM 30 DE NOVEMBRO DE 
2020. 

 
 

MIGUEL LAUAND FONSECA 
Prefeito Municipal 


