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DECRETO: 

          Paginas_____________________________________01/02 
 
DECRETO MUNICIPAL N° 239, de 23 de março de 2020. 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO 

MATO PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA 

TRANSMISSÃO DA COVID-19 E DA 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, 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, o que exige esforço 

conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da 

etiologia dessas ocorrências, bem a adoção de medidas 

proporcionais e restritas aos riscos; CONSIDERANDO que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em I I de março 

do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão já elaborou o Plano 

de Contingência, bem como o Município de Lagoa do Mato - MA 

está desenvolvendo seu plano de ação e que a situação demanda 

o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 

evitar a disseminação da doença em âmbito estadual; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 35.662, de 16 de março 

de 2020; 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. RESOLVE: 

                                                               

                                         -                  

                                                          -19 

(novo                                                            

                                                              

                                                     

                                           -         

                                                                

                                                               

Federal e do Governo do Estado do Maranhão. DAS MEDIDAS 

EMERGENCIAIS.                                            

                                                                   

                                                    

                                                               

fundamento no art. 3º da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, para fins de p                                       

                  -                                            

do Município de Lagoa do Mato - MA, as seguintes medidas:   –   

                                                                       

                                                                     

de passageiros, bem como carros e pessoas não residentes ou 

que trabalhem no município;                                  

                                                              

                                                                     

funcionamento de bares, academias e restaurantes, com qualquer 

número pessoas;                                                 

                                                             

                                                            

                                                              

                  -                                   

responsabilidade administrativa, cível e criminal; d) o transporte de 

pessoas, carros, motos, caminhões, ônibus e outros barcos ou 

canoas, salvo autorização especial da autoridade sanitária 

municipal, sob de cassação da licença de funcionamento.    –   

                                                       

                                                           

                                                          

necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais 

produtos; poderão funcionar de 8 horas às 17 horas, mas com 

limite de até 10 pessoas por estabelecimento, respeitado a 

distância mínima de 2 metros entre as pessoas.       

                                                                 

para atender os clientes com idade superior ou igual há 60 anos e 

aqueles de grupos de risco, conforme autodec                     

                                                   

              c) os bancos, lotéricas e correspondentes bancários 

realizem o atendimento dos clientes de 08h00min horas as 

12h00min horas; d) em qualquer estabelecimento comercial ou 

afim autorizado a funcionar, deverá manter os cliente a espera por 

atendimento e fila fora do estabelecimento comercial ou afim com 

distribuição de senhas, ou não mantiver distância mínima de 2 

(dois) metros por pessoa dentro do estabelecimento com limite 

máximo de 10 pessoas por vez, em caso de descumprimento;     – 

                                                          

                                                          

                                                                 

                                                          

                                                          

                                                               

                                                            ta o 

inciso II;    –                                                

                                                                

                                                           

                  -                                    

                                                             

demais requisitos legais:                                          

                                                                    

                                                       

                                                                    

                                                              

                                                                  

                                              ra e estejam previstos  
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                                    -                       
                                                                
da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;   –   
                                                             
                                                           
pr                                                        
                                                            
                                                        
                                                      
                         -                                        
                                                             
                  -                                          
                                                           
                                                         
                                                
                                                  
administrativas e criminais, decorrentes de descumprimento de 
dever funcional e abandono de cargo. § 3º - Sempre que 
                                                                
                                                                   
e no § 2o deste artigo.      -                                   
3o do art. 3o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevere       
                                                                  
                                                               
neste artigo. VI – determinar aos restaurantes, bares e 
lanchonetes o fechamento dos respectivos estabelecimentos e 
suspensão de suas atividades, excetuados o fornecimento 
mediante entrega em domicilio (delivery).     –              
                                                               
da Policia Militar do Estado do Maranhão sempre que se fizer 
necessári                                              
                                                               
Decreto.                                       
                               .                         
municipais e os Dirigentes das ent                        
                                                              
                                                               
os serviços públicos especiais e emergências:   –           
                                                          
                                                       
                                                             
                           –                              
                                                        
                                                              
modo a desempenhar as suas atividades em regime de horário 
reduzido de atendimento pro meio de revezamento entre os 
servidores, priorizando os serviços e demandas emergenciais; III 
– de                                                 
                                                            
                                                             
                                                            
                                                   –              
                                                             
                                                             
                                                 -19 
(revezamento), observad                                       
                                                       
                                                             
                                                             
                            azo que perdurarem as medidas 
emergenciais. Art. 4°. Ficam dispensados do serviço público os 
servidores maiores de 60 anos, gestantes, lactantes e demais 
servidores que apresentarem os sintomas da COVID-19, H1N1 
(influenza) e demais doenças congêneres. Art                    
                                                           
                                                                
considerados urgentes. Art. 6º. Ficam suspensos, pelo prazo de 
trinta dias, os prazos de defesa e os prazo                      
                                                          
indireta, bem como execuções fiscais. DAS OUTRAS MEDIDAS 

EMERGENCIAIS. Art. 7º. Ficam adotados os protocolos 
previstos na Lei nº. 13.979/2020, que prevê medidas de 
enfrentamento de emergência de saúde pública deste surto de 
COVID-19, tais como: isolamento de população infectada, 
determinação de quarentena, dispensa de pessoal com sintomas 
de doença, compra de material sem aprovação da ANVISA, 
dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao corona vírus, dentre outras medida que poderão 
ser realizadas via decreto.                       .          
                                                           
                                                                
                                                             
                                                       
                                                           
              Art. 10º. Os comunicados oficiais serão 
publicados e informados no diário oficial do município, site oficial, 
facebook, instagram e youtube. Art. 11°. O descumprimento de 
qualquer limitação neste decreto ou em portarias pautadas nesta 
poderá haver responsabilizações cíveis, administrativas e 
criminais.  Art. 12°. A Policia Militar do Estado Maranhão atuará 
durante o período diurno, auxiliando a vigilância epidemiológica e 
sanitária, fazendo respeitar as medidas preventivas a COVID19. 
Art. 13° Revogam as disposições anteriores, incluindo o Decreto 
Municipal n° 238 de 18 de Março de 2020. Art. 14°. Esta Lei 
entra em vigor na data de sua Publicação e terá validade 
enquanto persistir o surto do corona vírus (novo COVID-19). 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Lagoa Mato- MA, Estado do Maranhão, em vinte e 
três de março de dois mil e vinte. ALEXSANDRE GUIMARÂES 
DUARTE - Prefeito Municipal. 
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