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Decreto n° 51 de 22 de junho de 2021. 

  

DISPÕE SOBRE A REEDIÇÃO DO DECRETO 
Nº 047/2021 SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 
PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
CAUSADA PELA SAR-COV-2, ESTABELE A 
ADOÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COROATÁ 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 a 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 de COVID-19, 
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 aos riscos; 

CONSIDERANDO a classificação pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março  

 

 

de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 35.672, 
de 19 de março de 2020, onde 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; 

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 
país, inclusive com casos comprovados de Nova 
Cepa, com potencial possivelmente mais elevado de 
transmissibilidade. 

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); 
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CONSIDERANDO que por meio do 
Decreto nº 36.531 de 03 de março de 2021 foram 
suspensas a autorização para a realização de reuniões 
e eventos em geral, para aulas presenciais em 
instituições de ensino, sobre o funcionamento de 
atividades comerciais e sobre o funcionamento do 
Poder Executivo Estadual. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 36.672 
de 09 de abril de 2021 que altera o Decreto nº 36.531, 
de 03 de março do corrente ano. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 36.705 
de 07 de maio de 2021 do Governo do Estado do 
Maranhão que altera o Decreto nº 36.531 de 03 de 
março de 2021 que dispõe sobre a suspensão e 
autorização para a realização de reuniões e eventos 
em geral, para aulas presenciais em instituições de 
ensino, sobre o funcionamento de atividades 
comerciais e sobre o funcionamento do Poder 
Público. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 36.747 
de 21 de maio de 2021 que altera o Decreto nº 36.531 
de março de 2021. 

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 ajudá-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. 

 

 

CONSIDERANDO as informações 
técnicas prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde 
e pela equipe de Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica do Município de Coroatá. 

 

DECRETA 

 

Art. 1° - O art. 2º, caput, IV e VI, o art. 
4º e o 10 do Decreto nº 47, de 27 de maio de 2021, 
passam a vigorar a seguinte redação: 

Art. 2° - Para o adequado enfrentamento 
do período pandêmico que o país, o Estado do 
Maranhão e o Município de Coroatá atravessam, 
ouvidas as autoridades da Secretaria Municipal de 
Saúde e a Vigilância Sanitária e Epidemiológica 
desta municipalidade, faz-se necessários, no período 
de 22 de junho de 2021 às 23 h 59 do dia 05 de julho 
de 2021 as adoções das seguintes medidas restritivas: 

I– ............................................................. 

II-............................................................. 

III-............................................................ 

IV – O horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, excluídos aqueles que 
prestam serviços essenciais fica limitado ao período 
das 06 h às 23 h. 

V–............................................................. 

VI - Fica autorizado a comercialização 
de bebidas alcoólicas para o consumo no local, desde 
que seguido as recomendações sanitárias de 
distanciamento social, o uso de álcool em gel, 
máscaras e o limite de 50% (cinquenta por cento) da  
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capacidade física do ambiente. 

VII-.......................................................... 

§1ª............................................................ 

§2º............................................................ 

§3º............................................................ 

Art.3°-...................................................... 

Art. 4º As lanchonetes e restaurantes 
estão autorizados a comercializarem produtos no 
local desde que observe a redução de 50% da 
capacidade de lotação, bem como optarem da 
comercialização dos produtos na modalidade 
delivery. 

Art.5º ....................................................... 

Art.6º....................................................... 

Art.7º....................................................... 

Art.8º ....................................................... 

Art.9º ....................................................... 

Art. 10 Ficam autorizados no âmbito do 
Município de Coroatá a expedição de novos Alvarás 
ou Licenças para funcionamento desde que o 
estabelecimento siga os protocolos sanitários de 
distanciamentos social, uso de máscaras e álcool em 
gel 

Art.11....................................................... 

I. ............................................................. 
II. ............................................................. 
III. .................................................
§1º............................................................ 

§2º............................................................ 

 

 

§3º ............................................................ 

Art.12–..................................................... 

§1º ............................................................ 

§2º ............................................................ 

Art. 13 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 vinte e dois 
dias do mês de junho de 2021.  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 


