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DECRETO
Decreto n° 025 de 10 de fevereiro de 2021.
DISPÕE SOBRE AS NOVAS MEDIDAS A
SEREM IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA PARA A
PREVENÇÃO,
CONTENÇÃO
E
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE
PÚBLICA
DE
IMPORTÂNCIA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19), ESTABELECE A SUSPENSÃO DO
CARNAVAL NO EXERCÍCIO DE 2021 NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
COROATÁ ESTADO DO MARANHÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 30, II da
Constituição Federal,
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, e que, em
11 de março de 2020, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia o
estado de pandemia de COVID-19, o que exige
esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde
para identificação da etiologia dessas ocorrência,
bem como a adoção de medidas proporcionais aos
riscos;
CONSIDERANDO que por meio do
Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, foi

declarado estado de calamidade pública do Estado do
Maranhão, em especial, em razão dos casos de
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0
– Doença Infecciosa Viral), o qual foi reconhecido
pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto
Legislativo nº 498, de 24 de março de 2020, e
reiterando pelo Decreto nº 35.742, de 7 de abril de
2020, e pelo Decreto nº 35..831, de 20 de maio de
2020, pelo Decreto nº 36.203, de setembro de 2020, e
pelo Decreto nº 36.264, de 14 de outubro de 2020;
CONSIDERANDO que, por meio do
Decreto nº 36.417, de 18 de dezembro de 2020 (art.
5º) restou estabelecido que as datas relativas ao
Carnaval de 2021 seriam analisados até o dia 25 de
janeiro do corrente ano, mediante consultas às
Prefeituras, levando-se em consideração as condições
sanitárias relativas à pandemia do Coronavírus (SARCoV-2);
CONSIDERANDO
resultado
de
Consulta conduzida pela Secretaria de Estado da
Cultura – SECMA, junto aos municípios
maranhenses (Processo nº 2743/2021 – SECMA), o
qual aponta que, dos municípios que encaminharam
manifestação conclusiva acerca de uma intenção de
realizar festividade de Carnaval, aproximadamente
88% (oitenta e oito por cento) optaram pela não
realização de eventos públicos de comemoração;
CONSIDERAÇÃO a necessidade de
avaliação de casos diários dos casos de infecção por
CONVID-19, dos indicadores epidemiológicos e do
perfil da população atingida, visando a definição da
medida proporcionais ao objetivo de prevenção;
CONSIDERANDO o atual momento da
pandemia, com indicadores crescentes em todos o
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país, inclusive com casos comprovados de nova cepa,
com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade.
CONSIDERANDO que, por meio do
Decreto nº 38.418, de 18 de dezembro de 2020 (art.
1º) que dispõe sobre a suspensão das comemorações
de Carnaval no exercício de 2021em todo o Estado
do Maranhão, tanto em ambiente público quanto
privado, em virtude da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a existência de tipos
penais relacionados à COVID-19 listados no Código
Penal, quais sejam: Praticar, com fim de transmitir a
outrem moléstia grave de que está contaminado, ato
capaz de produzir o contágio (art. 131, do CP);
Causar epidemia, mediante a propagação de germes
patogênicos (art. 267, do CP); e Infringir
determinação do Poder Público, destinada a impedir
introdução ou propagação, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa (Art.
268, do CP);
CONSIDERANDO que, em razão do
Poder de Polícia, a Administração Pública pelo
condicionar e restringir o exercício de liberdades
individuais e o uso, gozo e disposição da
propriedade, com vistas a ajuda-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;
CONSIDERANDO ser o objetivo do
Ente Público que a crise sanitária seja superada o
mais
rapidamente
possível,
havendo
restabelecimento, com segurança, de todas as
atividades.

DECRETA
Art. 1° - Ficam estabelecidos nos termos
deste decreto, os novos procedimentos e regras a
serem adotados no âmbito de competência do Poder
Executivo Municipal, para fins de prevenção da
transmissão do vírus COVID-19.
Art. 2° - Para o enfrentamento e controle
da disseminação do Coronavírus, ficam estabelecidos
no período de 12 a 28 de fevereiro de 2021 a adoção
das seguintes medidas:
I – Fica proibida a realização, em todo o
território municipal, de festividades, públicas e
privadas, e demais eventos que possam ocasionar
qualquer tipo aglomeração, até que as medidas aqui
estabelecidas sejam reavaliadas;
II – Fica proibida aglomeração de
pessoas em espaços públicos e privados;
III – Fica determinado em todo
Município de Coroatá, a suspensão das
comemorações de Carnaval no exercício de 2021,
tanto em ambiente público quanto em ambiente
privado;
IV – Fica proibida a emissão de licenças
e autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração, durante o período disposto neste artigo,
devendo ser intensificada a fiscalização por parte da
Secretaria competentes, contando com o apoio,
inclusive da Polícia Militar;
V – A proibição contida nesse decreto
inclui, ainda, a realização de eventos que se utilizem
exclusivamente de som mecânico, com paredões,
som automotivo e similares.
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Art. 3° - São medidas sanitárias gerais,
de observância obrigatória, as seguinte:

quanto à utilização, higiene e descarte das máscaras
de proteção;

I – Em todo os locais públicos e de uso
coletivo, ainda que privados, é obrigatório o uso de
máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou
reutilizáveis;

VII – No tocante as reuniões de cunho
religioso (missas, cultos, dentre outros), deverá ser
observado o distanciamento social, bem como a
utilização de máscaras faciais e uso de álcool em gel
em concentração de 70% (setenta por cento).

II – deve ser observado o distanciamento
social, limitando-se ao estritamente necessário quanto
à circulação de pessoas;
III – sempre que a natureza da atividade
permitir, deverá ser assegurada a distância mínima de
1 (um) metro entre cada cliente;
IV – manter ambientes arejados,
intensificar higienização de superfícies e de áreas de
uso comum, disponibilizar, em local acessível e
sinalizado, álcool em gel em concentração de 70%,
água e sabão e toalha de papel descartável com
dispensa por meio de lixeira com acionamento por
pedal, bem como adotar outras medidas de assepsia
eficazes contra a proliferação do CoronavírusCOVID-19;
V – Adoção de medidas para controle de
acesso de clientes a fim de que sejam evitadas
aglomerações, no interior ou no exterior do
estabelecimento, bem como organização de filas,
quando houver, inclusive com a marcação no solo
que observam a distância mínima de 1 (um) metro
entre cada cliente;
VI – Os estabelecimentos devem
desenvolver comunicação clara com o seus
respectivos clientes, funcionário e colaboradores
acerca das medidas sanitárias, bem como instrui-los

Art. 4° - Fica expressamente decretado
ponto facultativo nas repartições públicas do
Município de Coroatá, nos dias 15, 16 e 17 de
fevereiro, excluídos desta previsão os expedientes
nos órgãos cujos serviços não admitam paralisação.
Art. 5° - Havendo descumprimento deste
decreto, as autoridades competentes farão cessar
imediatamente o evento, sem prejuízo da apuração do
cometimento de crime por parte do infrator,
especialmente o previsto no art. 268 do Código
Penal.
§ 1º - Sem prejuízo da sanção penal
legalmente prevista, o descumprimento da proibição
estabelecida nesse decreto enseja a aplicação das
sanções administrativas abaixo especificadas,
previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977:
I – Advertência;
II – multa, ao responsável pelo
estabelecimento, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III – interdição parcial ou total do
estabelecimento;
§ 2º - Das sanções previstas no parágrafo
anterior serão aplicadas pela Secretaria Municipal de
Saúde ou por quem essa delegar competência, nos
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moldes do art. 14, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977.
§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se a
todos as pessoas que infringirem as normas
estabelecidas nesse Decreto e àquelas que se
opuserem as ações de fiscalização municipal;
Art. 6º- As suspenções definidas no
presente Decreto, poderão ser prorrogadas, revogadas
ou alteradas, em conformidade com dados técnicos
expedidos pelos órgãos de saúde, federal, estadual e
municipal.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coroatá,
Estado do Maranhão, aos dez dias do mês de
fevereiro de 2021.
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MENDES
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DECRETO N° 026 de 10 de fevereiro de 2021
DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE LUTO
OFICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE
COROATÁ, Estado do Maranhão, no uso das
atribuições que lhe confere a Constituição Federal de
1988 e a Lei Orgânica Municipal;

MONTEIRO DE SOUSA, que, em vida, prestou
inestimáveis serviços à população local.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na
data de sua afixação no átrio do Poder Executivo
Municipal, e publicação simultânea no Diário Oficial
do Município.
Registre-se.
Publique-se.

CONSIDERANDO o falecimento, da
Senhora ALCIVANE DO VALE MONTEIRO DE
SOUSA, que em vida, muito contribuiu com precisos
serviços prestados à população coroataense, e ainda,
considerando o sentimento de solidariedade, dor e
saudade, que emergem pela perda de um cidadã
exemplar, respeitável, e de ilibado caráter;

Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Coroatá Maranhão, aos dez dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

CONSIDERANDO finalmente, que é
dever do Poder Público coroataense render justas
homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu
exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bemestar da Coletividade;
CONSIDERANDO que, o Prefeito
lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza
com as vítimas e familiares, bem como aos
sobreviventes do acidente,
DECRETA:
Art. 1º Luto Oficial no Município de
Coroatá, por 02 (dois) dias contados desta data, pelo
falecimento da Senhora ALCIVANE DO VALE
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