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DECRETO Nº 006/2021, de 10 de fevereiro de 2021. 

 

Dispõe sobre novas medidas a serem 

implementadas no município de Tasso Fragoso 

para a prevenção, contenção e enfrentamento da 

COVID-19, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições 

legais, lhe conferidas pelo Art. 76º, VI da Lei Orgânica do Município, e; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pública de importância 

internacional pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o que consta na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Calamidade de Saúde Pública decorrente do 

novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº188, de 03 de 

fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), declarou 

estado de Calamidade em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN; 

 

CONSIDERANDO que a Câmara de 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 2020; 

 

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta da infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, dispondo sobre 

a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16 de março de 2020, que dispôs, 

no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de 

importância internacional; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe do Decreto Estadual nº 36.462 de 22 de janeiro de 2021 

que “dispõe sobre a suspensão das comemorações de carnaval no exercício de 2021, em virtude 

da pandemia da COVID-19”; 

 

CONSIDERANDO a Recomendação REC-GPGJ – 12021 do Ministério Público do 

Estado do Maranhão de 18 de janeiro de 2021 sobre o período carnavalesco; 
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CONSIDERANDO o Boletim Oficial do Estado do Maranhão que constata o aumento de 

casos confirmados e do número de óbitos decorrentes da COVID-19; 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica determinado em todo o território do Município de Tasso Fragoso a suspensão 

de quaisquer comemorações carnavalescas, incluindo as prévias, promovidas pelo setor público 

ou privado em virtude da pandemia do COVID-19. 

 

Art. 2º Fica proibida a realização de eventos da iniciativa pública ou privada em quaisquer 

ambientes, sendo eles: de atividades culturais; festivos; de paredões de som; de shows artísticos; 

de bandas; e, som mecânico e similares; 

 

Art. 3º É OBRIGATORIO a utilização de máscaras, laváveis ou descartáveis, pelas 

pessoas sempre que forem sair de casa; 

 

Art. 4º Fica autorizado a realização de missas e/ou cultos observando as medidas de 

segurança previstas: 

I – uso obrigatório de máscaras pelos presentes; 

II – proibida a presença de pessoas do grupo de risco (idosos, imonodeficientes ou pessoas 

com doenças preexistentes crônicas ou graves) e de crianças; 

III – proibida a presença de pessoas que apresentem sintomas respiratórios como tosse 

seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento 

das asas nasais; 

IV – As Igrejas e/ou Templos devem funcionar com janelas abertas, garantindo um 

ambiente arejado; 

V – Disponibilizar local para higienização das mãos, com água, sabão e/ou álcool 70%; 

VI – Organizar o ambiente com distância mínima de 2 (dois) metros entre uma pessoa e 

outra; 

VII – Uso do microfone somente pelo dirigente (pastor ou padre). 

Art. 5º Fica autorizado, o funcionamento dos Bares, Restaurantes, 

Lanchonetes e afins e o consumo nos estabelecimentos municipais de bebida alcoólica, no 

âmbito do município de Tasso Fragoso, desde que atendidas às medidas sanitárias dispostas no 
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art. 5º do Decreto nº 35.831/2020 do Governo do Estado do Estado do Maranhão que não 

contrariarem as medidas sanitárias deste Decreto, abaixo elencadas: 

 

 

I- O estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas, a fim de que a lotação não 

ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de sua habitual capacidade física, devendo, para tanto, reduzir a 

quantidade de cadeiras ou bancos existentes, para a metade ou realizar marcações nos assentos ou no 

solo, de forma a orientar o distanciamento, assim como evitar a permanência de pessoas de pé; 

 

II- Alteração no layout do espaço interno de maneira que as mesas sejam dispostas com 
distância de 2 (dois) metros entre os clientes; 

 

III- Nos ambientes de circulação interna deverá ser sinalizada a distância de 2 
(dois) metros que um cliente deverá manter do outro; 

 

IV- As mesas deverão ser ocupadas no máximo por até 04 (quatro pessoas) de convívio 

próximo (que residam na mesma casa). Após o uso, a mesas devem ser higienizadas para ficarem 

disponíveis a outros clientes; 

 

V- As filas que ocorram dentro ou fora do estabelecimento são de responsabilidade da 

Empresa, devendo ser evitadas. Caso necessário à empresa deverá utilizar senhas ou outros sistemas 

semelhantes para organizar o atendimento; 

 

VI- Caso haja formação de filas deverá ser adotada a distância mínima entre os clientes 

de 2 (dois) metros, a empresa deverá sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa; 

 

VII- Cardápios, quando existentes, devem ser produzidos em materiais de fácil limpeza, 

materiais descartáveis e/ou disponibilizados em meio virtual para acesso do cliente (materiais usados 

pelo cliente devem ser higienizados entre um atendimento e outro); 

 

VIII- Colocar tapetes nas entradas e saídas dos estabelecimentos embebidos com 

sanitizante adequado à desinfecção de calçados; 

 

IX- O ambiente deve ter boa ventilação, mantendo portas e janelas abertas. Em caso 

de ambiente climatizado, garantir a manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme 

recomendações das legislações vigentes; 

 

X- Capacitar trabalhadores sobre prevenção de contágio do novo coronavírus antes de 

voltarem a exercer suas atividades de atendimento ao público e preparação e manipulação de alimentos; 

 

XI- Caso o estabelecimento possua espaços exclusivos para crianças (espaços Kids), os 
mesmos deverão permanecer fechados; 
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XII- Utilizar pagamento contactless (leitura por aproximação) sempre que possível. Em 

caso do uso de máquinas para pagamento, higienizar a mesma com álcool 70% (setenta por cento) após 

cada uso. Em se optar pelo pagamento em dinheiro, estimular o consumidor e o trabalhador do 

estabelecimento a lavar imediatamente as mãos com água e sabão líquido e secar; 

 

XIII- Ficam proibidas atrações musicais, culturais e de qualquer tipo que promovam 

aglomeração ou movimentação, estando proibida musica ao vivo; 

 

XIV- Deverá ser disponibilizado na entrada do estabelecimento, ponto de higienização 

das mãos com álcool em gel 70% e/ou lavatórios exclusivos com sabonete líquido inodoro antisséptico 

ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado e lixeira com tampa e 

pedal, ou seja, sem contato manual; 

 

XV- Antes de servir no buffet o cliente deverá higienizar às mãos com álcool em gel 

70% que será aplicado pelo funcionário do estabelecimento; 

 

XVI- Os garçons e demais funcionários do estabelecimento deverão usar 

obrigatoriamente a máscara de proteção facial e aos clientes somente poderão retirar à máscara para se 

alimentar; 

 
XVII-  OS BARES, RESTAURANTES E AFINS SOMENTE ESTÃO 

AUTORIZADOS A FUNCIONAREM ATÉ AS 00H:00MIN. 

 

 

§ 1º A fim de evitar quaisquer aglomerações e disseminação do COVID-19, fica a cargo 

das forças policiais (civil e militar) e da vigilância sanitária a fiscalização do presente decreto; 

 

§ 2º As medidas previstas nos art. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do presente Decreto terão validade de 

60 (sessenta) dias. 

 

Art. 6º Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o descumprimento às regras 

dispostas neste 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; 

III - interdição parcial ou total do estabelecimento. 

Art 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, ESTADO DO 

MARANHÃO, AOS DEZ DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

 

 

  

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO 

Prefeito Municipal 

 


