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COMUNICADO IMPORTANTE  

 
 

   A Prefeitura Municipal de Viana/MA, informa que seguirá o Decreto nº 

35.784/2020 do Governo do Estado do Maranhão, mantendo assim em vigor todas as medidas 

restritivas para garantir o isolamento, incluindo as referentes ao comércio não essencial, até o 

dia 20 de maio de 2020. 

 

   Lembrando que são considerados serviços essenciais:  assistência 

médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de 

saúde; distribuição e a comercialização de medicamentos e de material médico-hospitalar; 

distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por supermercados, mercados, feiras, 

quitandas e congêneres; serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água; serviços 

relativos à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 

serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo; serviços funerários; serviços de 

telecomunicações; processamento de dados ligados a serviços essenciais; segurança privada; 

imprensa; fiscalização ambiental; borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação 

de veículos, inclusive os realizados por concessionárias; locais de apoio para o trabalho dos 

caminhoneiros, a exemplo de restaurantes e pontos de parada e descanso, às margens de 

rodovias; distribuição e a comercialização de álcool em gel e produtos de limpeza, bem como 

os serviços de lavanderia; 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; atividades industriais; fabricação e comercialização de materiais de 

construção, incluídos os home centers, bem como os serviços de construção civil; serviços de 

fabricação, distribuição e comercialização de produtos óticos; atividades das empresas do 

segmento de controle de vetores e pragas urbanas; atividades internas das instituições de 

ensino visando à preparação de aulas para transmissão via internet; atividades de recebimento 
e processamento de pagamentos a empresas comerciais que trabalham em sistema de carnês; 

lojas destinadas à comercialização de tecidos e lojas de aviamentos, a exemplo de armarinhos. 

  

E os estabelecimentos de serviços essenciais que se mantiverem abertos, impõe-se a 

observância de todos os protocolos de segurança fixados pelas autoridades sanitárias. 

 

Em caso de descumprimento da determinação, poderá haver aplicação de sanções 

administrativas, bem como o enquadramento no ilícito penal previsto no artigo 268 do Código 

Penal. 

 

Informamos ainda que o prazo acima citado, poderá ser alterado, caso haja 

necessidade, sempre baseado nas orientações de órgãos superiores e/ou especializados. 

 

Viana/MA, 14 de maio de 2020. 

 

 

Prefeitura Municipal de Viana/MA 


