PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ nº 06.997.563/0001-82
DECRETO Nº 018 de 29 de maio de 2020.
Prorroga o período disposto no Decreto 017/2020 que
dispõe sobre as ações de prevenção da transmissão
do

novo

Coronavírus

(COVID-19)

no

Município

de Tasso Fragoso/MA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais, lhe conferidas pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pelo
Art. 76º, VI da Lei Orgânica do Município, e;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 11 de Março do
corrente ano, o estado de Pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério
da Saúde e do Decreto Nº. 35.660 de 16 de Março de 2020 do Governo do Estado do
Maranhão declararam Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de março de 2020 que declara situação
de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do número de aumento de infecções pelo
vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença infecciosa viral);
CONSIDERANDO Decreto Estadual nº 35.731, de 11 de abril de 2020, dispõe sobre as regras
de funcionamento das atividades econômicas no Estado do Maranhão, em razão dos casos de
infecção por COVID-19 e dá outras providências.
CONSIDERANDO que o isolamento social é considerado a principal estratégia de proteção e
prevenção para a contaminação da COVID-19;
CONSIDERANDO que a gestão humanizada deve adotar todas as providências necessárias
para fins de conter a propagação da COVID-19;
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CONSIDERANDO a confirmação do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus
(COVID-19) e o aumento de casos considerados suspeitos no município de Tasso Fragoso;
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 ajusta-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da
comunidade, em especial para garantir o direto à saúde e a redução do risco de doença e de
outros agravos.
CONSIDERANDO que precisa ser salvaguardada a vida e a saúde de toda a comunidade de
Tasso Fragoso/MA;
DECRETA:
Art. 1º É VEDADA qualquer aglomeração de pessoas em local público ou privado, em
todo o território do município de Tasso Fragoso/MA, em face da realização de eventos como
shows, congressos, plenárias, torneios, jogos, festas em casas noturnas, comemorações e
similares, entre os dias 01 de junho e 15 de junho de 2020.
§ 1º Considera-se aglomeração para efeito do caput deste artigo as reuniões
acima 04 (quatro) pessoas não computando neste número as pessoas residentes do
local.
§ 2º Fica autorizado às atividades de fiscalização e de poder de polícia, tomarem
as atitudes necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto, podendo, se
necessário, serem acionados os órgãos de segurança pública para efetivação da referida
medida com aplicação de penalidades previstas artigo 268 do Código Penal.
Art. 2° Fica determinada a instituição de barreiras sanitárias nas entradas da
cidade de Tasso Fragoso/MA, organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde em
colaboração com as autoridades Policiais.
Art. 3º Ficam SUSPENSOS, a partir de 01 de junho de 2020, os serviços de
transporte intermunicipal de passageiros, com entrada e saída de Tasso Fragoso/MA,
abrangendo os transportes:
I – convencional;

Gabinete do Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA
Av. Santos Dumont s/nº - Centro – Cep. 65.820-000 - Fone: 99 3543 1160

PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ nº 06.997.563/0001-82
II – alternativo ou complementar;
III – de fretamento ou turismo;
IV - de encomendas leves.
§1º A fiscalização será feita por equipe designada juntamente com órgãos de
segurança pública, já solicitados.

Art. 4º Fica suspensa a entrada e saída de pessoas e veículos, por travessia fluvial
entre Tasso Fragoso/MA e Santa Filomena/PI, ressalvados o trânsito das pessoas que
comprovem atuar em atividades essenciais ou estejam direcionados ao atendimento de
serviço essencial, cujo funcionamento está permitido no Art. 8º deste Decreto.

Art. 5° É OBRIGATORIO a utilização de máscaras, laváveis ou descartáveis, pelas
pessoas sempre que forem sair de casa.
Art. 6º Os cidadãos vindos de outras cidades onde hajam casos confirmados do
Novo Coronavírus (COVID-19), devem cumprir 14 (quatorze) dias de quarentena em
isolamento social. Durante esse período serão monitorados por equipe designada pela
Secretaria Municipal de Saúde, caso descumprirem a ordem de isolamento serão
conduzidas pelas autoridades de saúde competentes ou pela Polícia Militar às suas
residências, serão advertidos, ou ate mesmo considerado o ato como infração sanitária,
crime, passível de multa, nos termos previstos no artigo 268 do Código Penal.
Art. 7° Os bancos, lotéricas e demais correspondentes bancários funcionarão, desde
que OBSERVEM TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA fixados pelas autoridades
sanitárias, abrangendo concomitantemente:
I - distância de segurança entre as pessoas, no mínimo 2 (dois) metros de uma pessoa
para outra;
II – uso obrigatório de máscaras laváveis ou descartáveis pelos funcionários e pelos
usuários dos serviços bancários;
III - higienização frequente das superfícies;
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IV - disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool em gel e/ou água e sabão.
§ 1º Cabe às instituições a que se refere o caput deste artigo o controle de acesso de
clientes a fim de que sejam evitadas aglomerações, no interior ou no exterior do
estabelecimento.
§ 2º É dever da instituição organizar filas, quando houver, inclusive com a marcação no
solo ou adoção de balizadores.
Art. 8° É ADMITIDO o funcionamento das seguintes ATIVIDADES ESSENCIAIS:
I - assistência médico-hospitalar e odontológica, a exemplo de hospitais, clínicas,
laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;
II - distribuição e a comercialização de medicamentos e de material médico-hospitalar;
III - distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por supermercados
mercados;
IV - serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água;
V - serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e
combustíveis;
VI - serviços funerários;
VII - serviços de telecomunicações;
VIII - imprensa;
IX - fiscalização ambiental;
X - borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação de veículos;
XI - locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, a exemplo de restaurantes e
pontos de parada e descanso, às margens de rodovias;
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XII - clínicas, consultórios e hospitais veterinários, pet shops e lojas de produtos
agropecuários, bem como serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de origem
animal e vegetal;
XIII - fabricação e comercialização de materiais de construção, incluídos os home
centers, bem como os serviços de construção civil;
XIV - atividades de recebimento e processamento de pagamentos a empresas
comerciais que trabalham em sistema de carnês.
XV – lojas de móveis e eletrodomésticos;
XVI - postos de combustíveis deverão proibir o desembarque de passageiros vindos de
outras cidades ou estados, sendo somente permitido o desembarque do motorista;
XVII – Os hotéis e pousadas deverão acomodar apenas um hóspede por quarto, e duas
pessoas no máximo por mesa nos horários das refeições.
§ 2º Em TODOS OS ESTABELECIMENTOS QUE SE MANTIVEREM ABERTOS,
impõe-se a observância de todos os protocolos de segurança fixados pelas autoridades
sanitárias, abrangendo concomitantemente:
I - distância de segurança entre as pessoas, no mínimo de 2 (dois) metros;
II - uso obrigatório de máscaras laváveis ou descartáveis;
III - higienização frequente das superfícies;
IV - disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool em gel 70% e/ou água e
sabão. Recomenda-se aos estabelecimentos comerciais a instalação de lavatórios do lado de
fora, sempre disponibilizando sabão para a higienização das mãos antes de ter acesso ao
estabelecimento.
§ 3º Os protocolos de segurança dispostos no parágrafo anterior aplicam-se, inclusive,
aos centros de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais, clínicas e demais
serviços de saúde.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA
Av. Santos Dumont s/nº - Centro – Cep. 65.820-000 - Fone: 99 3543 1160

PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ nº 06.997.563/0001-82
XVII – Realização de missas e/ou cultos observando as medias 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. 9° Visando à segurança dos consumidores, nos termos do art. 6º, inciso i, da
lei federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, permanecem suspensas as seguintes
atividades:
I – lanchonetes devem atender em sistema de delivery (entrega em
domicílio);
II – academias devem manter-se fechadas durante o período mencionado
no art. 1º deste decreto.
III – bares e similares devem manter-se fechados durante o período que
trata o art. 1º deste decreto.
IV - distribuidoras de bebidas, devem atender em sistema de delivery
(entrega em domicílio) ou retirada no local.
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Art. 10º O não cumprimento das determinações impostas nesse decreto está
sujeita a multa, além de ser considerada infração sanitária, crime, nos termos previsto
no artigo 268 do Código Penal.
§ 1º Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o descumprimento das
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 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para estabelecimentos cujas atividades não estejam inseridas entre as essenciais ou
que estejam comercializando produtos não permitidos;
III – suspensão ou cancelamento do alvará sanitário e de funcionamento, caso o
local ou a atividade possua fins comerciais;
IV - interdição parcial ou total do estabelecimento.
§2º. Além da multa descrita no inciso II, será aplicada multa de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) por pessoas físicas que indevidamente estiverem no local no ato da
fiscalização, ou que não estejam usando máscaras, mesmo que funcionários.
§3º A medida de interdição cautelar poderá ser aplicada a qualquer
estabelecimento ou atividade, quando for constatado indício de infração que coloque a
saúde da população em risco e perdurará até que sejam sanadas as irregularidades
objeto da ação fiscalizadora.
Art. 11º. Fica proibida a circulação de vendedores ambulantes oriundos de outros
municípios e estados.
Art. 12º. As pessoas confirmadas ou suspeitas de estarem infectadas pelo
Coronavírus que descumprirem a ordem de isolamento serão conduzidas pelas
autoridades de saúde competentes ou pela Polícia Militar as suas residências.
Parágrafo único. As pessoas previstas no caput deste artigo responderão pelos
crimes previstos nos artigos 268 e 330 do CP que prevê penas de prisão e multa, sem
prejuízo da aplicação de outras das sanções.
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Art. 13° Atendimentos ao público nas Secretarias e Departamentos localizados nas
dependências do Centro Administrativo e no prédio da Prefeitura Municipal funcionarão
conforme Portaria nº 006/2020 da Secretaria Municipal de Administração;
Art. 14º Atendimentos ao público na Secretaria Municipal Assistência Social e órgãos
associados a esta funcionarão conforme Portaria nº 003/2020 da Secretaria Municipal de
Assistência Social;
Art. 15° Atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e no Hospital Municipal
seguirão o estabelecido na Portaria 001/2020 da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 16° Os Servidores Públicos Municipais e demais colaboradores que apresentem
sintomas respiratórios e/ou febre serão afastados administrativamente por até 15 (quinze) dias,
devendo comunicar imediatamente tal circunstância, com a respectiva comprovação:
§ 1º Para fins de deste Decreto, considera-se:
I – sintomas respiratórios: tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e
prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais;
II – contato próximo: estar a aproximadamente 02 (dois) metros de distância de
um paciente com suspeita de infecção por Coronavírus (COVID-19), dentro da mesma
sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de
proteção individual.
Art. 17° Servidores públicos com 60 anos ou mais, imunodeficientes ou pessoas com
doenças preexistentes crônicas ou graves, devidamente comprovadas por laudo médico, e
grávidas estão liberadas para trabalhar em casa durante o período de 15 (quinze) dias.
Art. 18° Ainda fica suspensa a concessão de férias e de licenças de servidores públicos
da Secretaria Municipal de Saúde durante o período constante do presente Decreto.
Art. 19º As denúncias referentes ao descumprimento das medidas impostas
neste Decreto poderão ser feitas por meio dos telefones da Secretaria Municipal de
Saúde, nº (99) 98197-5233 e Polícia Militar (99) 98160-5950.
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Art. 20º As determinações impostas pelo presente Decreto serão temporárias e durarão
até a expressa revogação das mesmas ou até ulterior alteração dos seus termos, mediante
novos Decretos.
Art. 21º Este Decreto entra em vigor em 01 de junho de 2020.
Art. 22º - Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO,
AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal
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