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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
estado do maranhão

DECRETO N° 005, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE AS NOVAS MEDIDAS A SEREM
IMPLEMENTADAS

LORETO/MA

NO

PARA

A

MUNICfPIO

DE

PREVENÇÃO

CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
DECORRENTE DO NO VO CORONA ViRUS
(COVID-19). ESTABELECE A SUSPENSÃO DO
CARNAVAL NO EXERCÍCIO DE 2021 NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LORETO/MA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

inciso VI do art. 67 da Lei Organica Municipal, e
9090 n ^/l

Portaria nM88, de 3 de fevereiro de

Narionl
Emergência
Púbiica
de Importância
Naaonal em T'°
decorrenca dadeclarou
proliferação
de casosemdeSaúde
infecção
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CONSIDERANDO a competência concorrente normativa e administrativa

se tratar
de questãoindistintamente;
de saúde pública voltada ao coletivo, objetivando
aToroírproteção por
de todos
os cidadãos,
^ Administração
Publica pode cond^ionar e restringir o exercicio de liberdades individuais
e o uso
arbem?str"^^° da propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e
reouçao
de doença
redíçao do
do risco
n^coTJ
d e de outrosemagravos;
especial para garantir o direito á saúde e a
Públice

^ CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de

COVID-19 e do perfil da população atingida, visando a definição de

medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;
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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 o relatório da pandemia da COVID-19 apresentado
pela Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão, por intermédio de seu

Governador, suspendeu as comemorações de carnaval no exercício de 2021, tanto
em ambiente público quanto privado, em virtude da pandemia da COVID-19 Decreto n° 36.462, de 22 de janeiro de 2021.

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 Coronavirus,
ficam estabelecidas no período de 2 a 28 de fevereiro de 2021 a adoção das
seguintes medidas:

I - suspensão da realização de festas, shows e similares, seja em espaço
público ou privado;

II - fica proibido no prazo deste decreto o consumo de bebida alcoólica
em espaços públicos;

III - fica proibida aglomerações de pessoas em espaços públicos e
privados;

IV- fica determinado em todo o Município de Loreto/MA, a suspensão das
comemorações de Carnaval no exercício de 2021, tanto em ambiente público quanto
em ambiente privado;

V- fica proibida a emissão de licenças e autorizações para festividades e

demais eventos privados que possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração
durante o período carnavalesco.

Art. 3°. Fica determinado que os dias 15 e 16 de fevereiro do corrente

ano (segunda e terça-feira de carnaval) NÂO será ponto facultativo no município de
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Loreto/MA, razão pela qual fica mantido o expediente normal de trabalho em todas
as repartições públicas.

Art. 4 . A Prefeitura Municipal, as Secretarias Municipais e demais órgãos
e estabelecimentos públicos, as empresas privadas, estabelecimentos comerciais,
os eventos e reuniões de cunho religioso e as atividades desportivas em local

publico ou privado poderão permanecer em funcionamento desde que observem as
regras sanitárias abaixo relacionadas:

I - em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda que privados, é

obrigatório o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis;

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 distancia mínima de 2 (dois) metros entre o funcionário do estabelecimento e o
cliente/usuário;

IV - para os estabelecimentos nos quais o atendimento aos

chentes/usuanos se dê de forma simultânea ou conjunta, deve ser assegurada a
distância mínima de 2(dois) metros;

V - manter ambientes arejados, Intensificar higienização de superfícies e
de areas de uso comum, disponibilizar, em locai acessível e sinalizado, álcool em
gel em concentração de 70%, água e sabão e toalha de papel descartável com
dispensa por melo de lixeira com acionamento por pedal, bem como adotar outras
medidas de assepsia eficazes contra a proliferação do Coronavirus;

VI - adoção de medidas para controle de acesso de clientes/usuários, a
fim de que sejam evitadas aglomerações, no interior ou no exterior do
estabelecimento, bem como organização de filas, quando houver, inclusive com a
marcaçao no solo que observem a distância mínima de 2 (dois) metros entre cada
municipe;

VII - os estabelecimentos devem desenvoiver comunicação clara com os
seus respectivos clientes/usuários, funcionários e colaboradores acerca das

medidas sanitárias, bem como instrui-los quanto á utilização, higiene e descarte das
mascaras de proteção;

VIII - as atividades desportivas poderão ser desenvolvidas, desde que
não haja a presença de platéia/público, permanecendo no local onde serão
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desenvolvidos os jogos apenas os atletas/jogadores, técnicos, juiz e demais
profissionais estritamente necessários à realização das atividades. Além disso,
deverão ser observados os protocolos de segurança, incluindo o distanciamento

social, uso de máscaras de proteção e álcool em gel em concentração de 70% para
aquelas pessoas que não estiverem em quadra/campo.

Art. 5®. Fica autorizado o funcionamento do transporte alternativo
rodoviário no âmbito do Município de Loreto/MA, desde que atendidas as normas

sanitárias de uso obrigatório de máscaras de proteção e álcool em gel em
concentração de 70%, e ainda com a limitação de 70% (setenta por cento) da
capacidade de lotação do veiculo, de modo a possibilitar o distanciamento entre
passageiros.

Art. 6®. As instituições de ensino públicas e privadas deverão seguir as
determinações dos decretos e portarias estaduais que tratam sobre a forma e a data
do retorno as aulas.

Art. 7°. 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 n. 6 437 20 de aaosto
de 1977.

I - advertência;
II - multa;

III — interdição parcial ou total do estabelecimento.

§ 1®. Quando for constatado indicio de infração que coloque a saúde da
população em risco, fica o estabelecimento passível de suspensão ou cancelamento

do alvará sanitário e de funcionamento, caso o local ou a atividade possua fins
comerciais.

§ 2°. A medida de interdição cautelar poderá ser aplicada a qualquer

estabelecimento ou atividade, quando for constatado indicio de Infração que coloque
a saúde da população em risco e perdurará até que sejam sanadas as
irregularidades objeto da ação fiscalizadora.
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§3.0 disposto neste artigo aplica-se a todas as pessoas que infrinjam
as normas estabelecidas neste Decreto e àqueles que se opuserem às ações de
fiscalização municipal.

Art 8®. O Município de Loreto/MA, através da vigilância sanitária e

demais órgãos municipais competentes irão exercer a fiscalização das regras deste
decreto, a qual será exercida de forma suplementar, em relação a fiscalização
exercida pela Polícia Militar.

Art. 9®. As suspensões definidas no presente Decreto Municipal poderão
ser prorrogadas, revogadas ou alteradas, em conformidade com dados técnicos

expedidos pelos órgãos de saúde federal, estadual ou municipal.

Art. 10°. Ao término da vigência do presente Decreto, os órgãos
municipais competentes deverão encaminhar ao Chefe do Executivo Municipal
relatórios/boletins, informando a situação da curva epidemiológica.
Art. 119. o presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação
com validade até 28 de fevereiro de 2021. devendo este ser publicado em Diário

Oficial e fixado em mural, com o encaminhamento de cópias aos órgãos públicos.
Art. 12®. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO, ESTADO DO

MARANHÃO,AO PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

INS COELHO

Municipal
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