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DECRETO MUNICIPAL N. 243 DE 22 DE MAIO DE 2020. Dispõe 

sobre regras de funcionamento de atividades econômicas e do 

serviço público no Município de Lagoa do Mato Maranhão em 

razão da prevenção e combate a COVID-19 e dá outras 

providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - 

MA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do município, e Regimento interno da Câmara Municipal 

de Lagoa Mato – MA. CONSIDERANDO que é competência do 

Chefe do Poder Executivo, dentro do princípio do interesse público, 

e com base no art.44 inciso IV da Lei Orgânica do Município de 

expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas a 

resguardar e promover o bem-estar da coletividade; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 

nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência 

(Calamidade) em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN; 

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março 

de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, 

reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do 

artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 

2000; CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 35.672, de 

16.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre 

as medidas de calamidade pública em saúde pública de 

importância internacional e suas alterações, em especial o decreto 

nº. 35.746 de 20 de abril de 2020; CONSIDERANDO, por fim, a 

necessidade de disciplinar, no âmbito do Município de Lagoa do 

Mato - MA as regras, procedimentos e medidas de funcionamento 

das atividades econômicas e públicas diante da epidemia 

enfrentada;                                           

Decretos municipais n° 240 (Medidas de enfrentamento ao COVID-

19) e n° 241 (Estado de calamidade pública). DECRETA: Art. 1º 

Fica mantida a prática do distanciamento social, como forma de 

evitar a transmissão comunitária da COVID-19 e proporcionar o 

achatamento da curva de proliferação do vírus no Município de 

Lagoa do Mato, devendo os munícipes permanecer em casa, 

ausentando-se somente em casos de extrema necessidade. Art. 2 

º Obrigatoriamente devem permanecer em isolamento social (em 

casa): I - pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos; II - crianças (0 a 12 anos); III - im               

                               -                                 

  -                                                                  

                                                                  

COVID-19, enquanto perdurar a respectiva pandemia.           

      -                                                         

espécie, inclusive de pano (tecido), confeccionada manualmente: I 

- para uso de transporte compartilhado de passageiros; II - para 

acesso aos estabelecimentos considerados como essenciais 

(supermercados, mercados, farmácias, entre outros); III - para o 

desempenho das atividades em repartições públicas e privadas. 

Art. 4º Podem permanecer em atividade (abertos) as empresas de 

serviços essenciais.                 -                        

            -                                                    

                                                               

                  -                                                  

                                                             

                                    b) organizar filas com 

distanciamento de 2 (dois) metros entre as pessoas, por meio de 

marcação no solo ou uso de balizadores, interna e externamente, 

se necessário; c) controlar o acesso de entrada;                

                                                             

                                                               

                                                             

supermercados e fa             -                                 

externa dos estabelecimentos com limpeza permanente;   – 

                                                                   

(delivery). VI - priorização para trabalho remoto para atividades 

administrativas, quando possível;     -                        

                                                               

hipótese de suspeita de gripe ou covid-19, deve ser enviado o 

colaborador para casa, sem prejuízo de sua remuneração. Art. 5º 

Restaurantes e la                                         

                                                                 

                                      -                 trinta por 

cento) da capacidade do local;     –                           

manter distanc                                             

          -                                                   

                                                                   

                                                  –          

                                       –                        

                                                            

               –                                                   

                                                         

              - h                                              

              –                                                 

                                                          - 

                                                                 

limpeza permanente;   –                                          

         –                                                     

           quido, papel toalha e lixeiras. XII- organizar filas com 

distanciamento de 2 (dois) metros entre as pessoas, por meio de 

marcação no solo ou uso de balizadores, interna e externamente, 

se necessário; XIII- priorização para trabalho remoto para 

atividades administrativas, quando possível;     -          

                                              

colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou 

covid-19, deve ser enviado a colaborador para casa, sem prejuízo 

de sua remuneração. Art. 6º Fica mantido o fechamento de bares, 

determinado no Decreto Municipal   nº   241  sendo     autorizado  
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                -                                               
                                                          
                                                       
restritivas de acesso ao município de Lagoa do Mato, proibindo-
se a entrada de vendedores ambulantes e de todos os 
transportes  de atividades de cunho não essencial, salvo com 
apresentação de exame médico, não reagente ao novo 
coronavírus, com duração da referida medida pelo prazo de 15 
dias.  Fica mantida a proibição da circulação e do ingresso, no 
território do Município, de veículos de transporte coletivo 
interestadual e intermunicipal, público e privado, de 
passageiros. Parágrafo único:  Os cidadãos que retornarem ao 
município de Lagoa do Mato deverão obrigatoriamente  
apresentar exame médico a cerca do COVID-19 e  permanecer 
em quarentena ( em casa)  pelo prazo de 14 dias. Art. 8º Os 
esta                                                      
                                                      
                                                              
                                                               
em gel 70% (set                                               
                                                             
                                                    
                                                                 
(dois) metros entre as pes                                   
                                                              
                                                    
                                                    
                                                          
                                                                 
                                                             
                                                              
                                                       
mo                                            
                                                             
        -                                                  
                                                           
                                                              
                                                      
                                                               
                                                          
                                                     
                                                  
enfrentamento a COVID-19. § 3º Fica proibido a abertura de 
atividade não essenciais com aglomeração de pessoas tais 
como galerias, academias, centros esportivos em geral. Art. 9º 
Fica estab                                                      
                                                             
                                                            
metros quadrados; marcação no solo ou uso de balizadores das 
filas com d                                                    
                                                                
e externa dos estabelecimentos com limpeza permanente. Art. 
10° As Igrejas ou Cultos Religiosos podem permanecer abertas, 
desde que na realização de suas celebrações, rituais e demais 
atividades afins seja observado as seguintes medidas 
preventivas: Que a participação presencial seja realizada com o 
número mínimo de pessoas; Que as portas e janelas do local 
permaneçam abertas durante toda o período de celebração; 
Que se faça o uso de máscara; Que se faça a assepsia das 
mãos na entrada e saída; Que se faça uso de luvas; Que se 
faça o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros por pessoa;   
Que se adote todas as medidas preventivas recomendadas 
p                                                     
                                                      
                                                            
                                                          
qualquer porte, excetuados os de natureza religiosa. Art. 12° 
Fica determinado o retorno de todos os servidores públicas às 
suas respectivas atividades laborativas, a exceção dos 
servidores que se enquadrem no art. 2º deste decreto, que 
deverão permanecer em trabalho remoto, deven               

                                                            
                                                             
                                                              
                                                          
                                                        
                       -                                       
                                                                
               –                                     
higieniza                                                 
              –                                             
secretarias com limpeza permanente; IV - organizar filas para 
atendimento ao público com distanciamento de 2 (dois) metros 
entre as pessoas, por                                    
                                                      –        
                                                
colaboradores/servidores. VI- Priorizar o atendimento dos 
usuários pertencentes ao grupo de risco, ( pessoas com mais 
de 60 anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, asmáticos e em 
quadro clínico de comorbidade ) com objetivo de permanecer o 
menor tempo possível no interior dos estabelecimentos 
considerados essenciais. § 2º Confirmada a infecção ou a 
suspeita de contaminação pela COVID-19 ou outra doença, o 
servidor será imediatamente afastado de suas atividades 
laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações 
necessárias junto a Administração Pública, sem prejuízo de sua 
remuneração; Art. 13° Fica mantido a suspensão das aulas 
presenciais dos alunos de escola pública e privada até 15 de 
junho de 2020, prorrogando-se em caso de necessidade. Art. 
14° Ficam mantidas as barreiras sanitárias implementadas nas 
vias e rodovias que trafeguem no Município; Art. 15    
                                                             
                                                                 
                                                        
medidas estabelecidas neste decreto, as autoridades 
competentes deverão apurar as práticas das infrações 
administrativas, conforme o caso previsto nos incisos VII, VIII, 
X, XXIX, XXXI do art. 10 da Lei Federal 6.437 de 20 de agosto 
de 1977, bem como o ilícito penal previsto no art.268 do Código 
Penal. § 1º Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, 
o descumprimento das regras disposta nesse decreto enseja a 
aplicação das sanções administrativas abaixo especificada, 
prevista na Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977: 
advertência; multa; interdição parcial ou tot      
                                                        
                                                               
                                                            
                                                              
                                                             
                       -                       
exclusivamente, pelo e-mail: 
prefeituralagoadomato@yahoo.com.br ou telefone: (99) 3492-
1040 e os casos omissos resolvidos pelo Comitê de 
Enfrentamento ao C    -                             
                                                            
               -                                  
                                                  
Ministério da Saúde. Art. 19° Este Decreto entra em vigo     
                                                       
                                                             - 
MA, 22 de maio de 2020. ALEXSANDRE GUIMARÃES 
DUARTE - Prefeito Municipal. 
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