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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS
CUNHãS
DECRETO N° 029 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a reabertura gradual e segura dos setores
que tiveram as atividades suspensas em decorrência das
medidas para enfrentamento e prevenção à pandemia
causada pelo novo Coronavírus e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS
CUNHÃS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
II, da Constituição Federal e artigo 73, inciso VI da Lei
Orgânica do Município de Olho d’Água das Cunhãs e;
CONSIDERANDO as decisões tomadas em reuniões remotas
realizadas semanalmente pelo Gabinete de Crise com os
Promotores de Justiça Estadual, Dra. Michelle Adriane Saraiva
Silva Dias, Dra. Sandra Soares de Pontes, Dr. Thiago Candido
Ribeiro, o representante do Ministério Público Federal Dr.
Diego Messala, o representante da Polícia Civil do Maranhão, o
representante da Polícia Militar do Maranhão, Secretaria
Municipais de Saúde e Adjunta, Administração, Assessoria de
Comunicação, Coordenador de Vigilancia Epidemiológica,
Diretor do Hospital, Coordenador de Atenção Primária ,
Conselho Municipal de Saúde e Coordenador do Serviço de
Urgência e Emergência.
CONSIDERANDO a REC- DPJODC - 12020 de 28 de maio de
2020, e REC- DPJODC – 22020 de 13 de junho de 2020, do
Ministério Público Estadual;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em
decorrência de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID
19);
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 35.831 de 20 de
maio de 2020 publicado pelo Governo do Estado do Maranhão,
em seu artigo 13 que facultou aos prefeitos Municipais a
adoção de medidas mais rígidas de acordo com os indicadores
epidemiológicos de seu município;
CONSIDERANDO que, desde o início da pandemia, a
Prefeitura de Olho d’Água das Cunhãs se mantém firme no
propósito de proteger a vida do cidadão, buscando, com
seriedade e responsabilidade, a adoção de medidas pautadas
em recomendações dos especialistas da saúde para
enfrentamento do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 35.672, de
16.03.2020, que dispõem, no âmbito do Estado do Maranhão,
sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de
importância internacional e suas alterações, em especial os
Decretos nº. 35.731 de 11 de abril de 2020 e nº 355.746 de 20
de abril de 2020;
CONSIDERANDO o que já foi determinado nos Decretos
Municipais nº 014/2020 de 27 de abril de 2020 e 019/2020 de
02 de junho de 2020, que prorrogou o estado de calamidade
pública no Município de Olho d’Água das Cunhãs;
CONSIDERANDO, ainda, a competência municipal para
determinar medidas restritivas de isolamento social, dentre
outras, para evitar a rápida propagação do novo Coronavírus - o
que levaria ao colapso do sistema de saúde, eis que é
competência comum da União, dos Estados e dos Municípios os
cuidados com a saúde dos cidadãos e que o Município tem
competência para tratar de assuntos de interesse local,
conforme artigo 23 c/c artigo 30 da Constituição da República
Federativa do Brasil, como já assentado pelo Supremo Tribunal
Federal nas decisões proferidas pelo Ministro Marco Aurélio
Mello em sede de liminar na ADIn 6341 e pelo Ministro
Alexandre de Moraes na Arguição de Descumprimento de

Preceito Fundamental (ADPF) 672;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 35.831 de 20 de
maio de 2020 publicado pelo Governo do Estado do Maranhão,
em seu artigo 13 que facultou aos prefeitos Municipais a
adoção de medidas mais rígidas de acordo com os indicadores
epidemiológicos de seu município;
CONSIDERANDO que, desde o início da pandemia, a
prefeitura de Olho d’Água das Cunhãs se mantém firme no
propósito de proteger a vida dos cidadãos, buscando, com
seriedade e responsabilidade, a adoção de medidas pautadas
em recomendações dos especialistas da saúde para
enfrentamento do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que, com esse propósito, foram editados
vários Decretos os quais previam diversas ações de combate ao
novo Coronavírus, com restrições às atividades do comércio e
da indústria, objetivando promover o isolamento social da
população e, assim, preservar a capacidade de atendimento da
rede de saúde;
CONSIDERANDO que, apesar de os números do novo
Coronavírus no Município ainda expirarem atenção e
acompanhamento meticuloso, é inquestionável o mérito de que
as medidas de isolamento social tiveram e ainda têm, junto a
todos os investimentos públicos que vêm sendo feitos na saúde,
para possibilitar um maior controle do avanço da doença, dando
às autoridades públicas o tempo necessário para a estruturação
da rede de saúde, de sorte a assegurar tratamento adequado
aos pacientes infectados;
CONSIDERANDO que, ao menos no momento, ainda não se
pode prescindir das medidas de isolamento social para o
enfrentamento mais seguro da COVID-19;
CONSIDERANDO a importância de, paralelamente às ações de
combate à pandemia, continuar a pensar, através de um
planejamento responsável, em um caminho seguro, a ser
definido segundo parâmetros da saúde, para a retomada
progressiva das atividades econômicas em Olho d’Água das
Cunhãs, setor que inegavelmente foi muito afetado pela
pandemia e cuja relevância se sabe fundamental para
preservação dos empregos e da renda da população;
CONSIDERANDO que após sinalização favorável por parte das
autoridades estaduais da saúde, indicando tendência de
estabilização do crescimento do novo Coronavírus em Olho
d’Água das Cunhãs, foi possível dar início à liberação
responsável de algumas atividades econômicas e
comportamentais, mediante o estabelecimento de obrigações
sanitárias rigorosas a serem observadas pelas atividades
liberadas, ficando sob encargo da Secretária da Saúde o
monitoramento contínuo das novas medidas através do
acompanhamento de perto dos dados epidemiológicos do novo
Coronavírus em Olho d’Água das Cunhãs;
CONSIDERANDO que, segundo avaliação das equipes
Municipal e Estadual da Saúde, mesmo com a liberação das
primeiras atividades econômicas e comportamentais, não se
observou comprometimento da tendência que se vinha
verificando em Olho d’Água das Cunhãs de estabilização do
crescimento da doença, contexto que transmite a segurança
necessária para, nesse município, se avançar no processo de
liberação responsável das atividades;
CONSIDERANDO a necessidade de condicionar esse processo
de retomada da economia à observância por parte do comércio
de medidas sanitárias definidas pelas autoridades da saúde
como necessárias para evitar qualquer retrocesso no trabalho
desenvolvido até hoje pela prefeitura no combate ao novo
Coronavírus, o qual sempre se baseou na ciência e foi pautado
em ações responsáveis e, sobretudo, seguras para a vida da
população;
CONSIDERANDO as análises sistemáticas dos indicadores
epidemiológicos e a capacidade assistencial realizadas pelo
Comitê de enfrentamento ao novo Coronavírus no Município de
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Olho d’Água das Cunhãs;
CONSIDERANDO a edição da Portaria nº 38/2020 expedida
pelo Secretário da Casa Civil do Estado do Maranhão que
aprova protocolo específico de medida sanitária para
funcionamento de organizações religiosas;
CONSIDERANDO as decisões tomadas em reuniões remotas
realizadas semanalmente pelo Gabinete de Crise com os
Promotores de Justiça Estadual, Dra. Michelle Adriane Saraiva
Silva Dias, Dra. Sandra Soares de Pontes, Dr. Thiago Candido
Ribeiro, o representante do Ministério Público Federal Dr.
Diego Messala, o representante da Polícia Civil do Maranhão, o
representante da Polícia Militar do Maranhão, Secretarias
Municipais de saúde e adjunta, administração, assessoria de
comunicação, coordenador de vigilância epidemiológica, diretor
do hospital, coordenador de atenção primaria , Conselho
Municipal de saúde e Coordenador do serviço de Urgência e
Emergência;
CONSIDERANDO a Portaria nº 405 e 406 do Gabinete da
Prefeita Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – Maranhão;
DECRETA:
Art. 1º A progressão para a terceira fase de reabertura gradual
das atividades econômicas no Município de Olho d’Água das
Cunhãs nos termos deste Decreto;
Art. 2º As atividades a que se refere o artigo 1º são as
constantes no anexo 1 do Decreto nº 028 de 20 de julho de
2020;
Art. 3º Permanece a obrigatoriedade do uso de máscara de
proteção a todas as pessoas que necessitem sair de suas
residências.
Art. 4º Fica permitida a prática de esporte, inclusive o treino
de vaquejada em todo o território do Município de Olho d’Água
das Cunhãs;
Parágrafo Único- No tocante aos treinos de vaquejada, deverão
acontecer sem a presença de público, com os vaqueiros tendo
acesso ao parque apenas no momento de sua participação na
pista de vaquejada, devendo ser disponibilizado álcool em gel
70%, com a obrigatoriedade do uso de máscaras para
competidores e organização, bem como deverá respeitado o
distanciamento de 10(dez) metros entres os caminhões, sendo
que cada veículo deverá portar apenas um tratador e seu
auxiliar, ainda será proibido qualquer tipo de aglomeração.
Art. 5º Fica mantido as demais determinações contidas no
Decreto Municipal nº 28 de 20 de julho de 2020 com seu anexo
e portarias.
Art. 6º Ficam proibidos em todo o Município de Olho d’Água
das Cunhãs, shows, atrações musicais, culturais e/ou qualquer
tipo de evento que promovam aglomeração ou movimentação,
até nova deliberação.
Art. 7º Constitui crime, nos termos do disposto no art. 268 do
Código Penal, infringir determinação do Poder Público
destinado a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa.
Art. 8º Ainda, caso seja constatado o descumprimento de
qualquer norma contida neste Decreto, por pessoa física ou
jurídica, a Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs
oficiará o Ministério Público local para que adote medidas
legais que julgar pertinentes, sem prejuízo das eventuais
sanções administrativas, penais e civis aos infratores.
Art. 9º Pelo descumprimento de qualquer dispositivo deste
Decreto aplicam-se, cumulativamente:
I – Notificação;
II - Multa;
III- Interdição total ou parcial da atividade;
IV – Cassação de alvará de localização e funcionamento;
V – Condução coercitiva.
Art. 10º Em razão do Poder de Polícia compete à Prefeitura
Municipal de Olho d’Água das Cunhãs, através das suas

Secretarias e Departamentos, a fiscalização do cumprimento
das normas constantes neste Decreto, através dos seus órgãos,
com vistas 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.
Parágrafo único. O Gabinete de Crise é o órgão de apoio à
fiscalização, composto pelo Ministério Público Federal,
Ministério Público Estadual, Polícia Civil do Maranhão,
Secretaria Municipais de Saúde e Adjunta, Administração,
Assessoria de Comunicação, Coordenador de Vigilância
Epidemiológica, Diretor do Hospital, Coordenador de Atenção
Primaria , Conselho Municipal de Saúde e Coordenador do
Serviço de Urgência e Emergencia.
Art. 11º As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica e a capacidade assistencial do Município.
Art. 12º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário;
Gabinete da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs,
em 11 de agosto de 2020.
VILIANE NUNES OLIVEIRA DA COSTA
Prefeita Municipal
Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
Código identificador: 71fbf1676ad85df29e1ddf9ec2b7564f

DECRETO N° 029 DE 11 DE AGOSTO DE 2020
ANEXO I a que se refere o Decreto 029, de 11 de agosto
de 2020.
Atividade

FASE 1

FASE 2

MANUNTENÇÃO FASE 3

Aberto com restrição (retirada
no
local/delivery)

Aberto com restrição
(retirada no local/
delivery)

Aberto

Aberto com restrição
(50% da capacidade de
atendimento)

Aberto com restrição
(50% da capacidade de
atendimento)

Aberto

Açougues

Aberto

Aberto

Aberto

Peixarias

Aberto

Aberto

Aberto

Hortifrutigranjeiros

Aberto

Aberto

Aberto

Farmácias

Aberto

Aberto

Aberto

Óticas

Aberto

Aberto

Aberto

Lojas de aviamentos (armarinhos)

Aberto

Aberto

Aberto

Lojas de departamento, vestuário, calçados e semelhantes que possuam
crediário próprio

Aberto com restrição
Aberto com restrição
(meia porta, 50% da capacidade (meia porta, 50% da
Aberto
de atendimento)
capacidade de atendimento)

Material de construção em geral

Aberto com restrição
(70% da capacidade de
atendimento)

Aberto com restrição
(70% da capacidade de
atendimento)

Aberto

Escritório de advocacia

Aberto

Aberto

Aberto

Escritório de contabilidade

Aberto

Aberto

Aberto

Aberto com restrição
(agendamento prévio/50%
capacidade de atendimento)

Aberto com restrição
(agendamento prévio/50%
capacidade de
atendimento)

Aberto

Aberto com restrição
(agendamento prévio/50%
capacidade de atendimento)

Aberto com restrição
(agendamento prévio/50%
capacidade de
atendimento)

Aberto

Aberto com restrição
(agendamento prévio/50%
capacidade de atendimento)

Aberto com restrição
(agendamento prévio/50%
Aberto
capacidade de atendimento)

Assistência técnica em geral

Aberto

Aberto

Aberto

Serviços funerários

Aberto

Aberto

Aberto

Assistência médico hospitalar (hospitais, clínicas, laboratórios
e demais estabelecimentos de saúde)

Aberto

Aberto

Aberto

Serviços de transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica, gás e combustíveis

Aberto

Aberto

Aberto

Serviços de tratamento e abastecimento de água

Aberto

Aberto

Serviço de coleta de lixo

Aberto

Aberto

Padaria

Supermercados e mercearias

Salão de beleza

Barbearia

Clinica de estética

Aberto
Aberto

Serviços de telecomunicações, serviços postais e de Internet

Aberto

Aberto

Aberto

Serviços de processamento de dados ligados a serviços
essenciais

Aberto

Aberto

Aberto

Clínicas, consultórios e hospitais veterinários

Aberto

Aberto

Aberto

Lojas de artigos de bomboniere e semelhantes

Fechado

Aberto

Aberto

Livrarias e papelarias

Fechado

Aberto com restrição
(delivery)

Aberto

Lojas de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal

Aberto com restrição
Aberto com restrição
(meia porta, 50% da capacidade (meia porta, 50% da
Aberto
de atendimento)
capacidade de atendimento)
Permetido com restrição

Vendedores ambulantes

Academias de ginástica, centros de treinamentos funcionais

Cultos religiosos

Fechado

Fechado

Escolas públicas e privadas

Fechado

Práticas esportivas (jogos de futebol, volei, treinos de vaquejada e etc...

Fechado

Fechado

Aberto com restrição 30%
da capacidade de acordo
com a Portaria nº
369/2020
Fechado/Atividades
remotas on-line
Fechado

Aberto / com restrição de
acordo com a Portaria nº
404/2020
Aberto com restrição 50% da
capacidade, e permanece
protocolo estabelecido na
Portaria nº 369/2020
Fechado/Atividades remotas
on-line
Permitido/com restrição de
acordo com o Decreto nº
029/200

Fechados / apenas delivery

Aberto/com restrição de
acordo com Portaria n°
405/2020

Aberto com restrição (retirada
no
local/delivery)

Aberto com restrição
(retirada no
local/delivery)

Aberto/com restrição de
acordo com Portaria n°
405/2020

Aberto com restrição (retirada
no
local/delivery)

Aberto com restrição
(retirada no
local/delivery)

Aberto/com restrição de
acordo com Portaria n°
405/2020

Órgãos públicos municipais

Fechado

Aberto (sistema de
rodízio)

Aberto com restrições

Oficinas e borracharias

Aberto

Aberto

Aberto

Centro de distribuição de alimentos

Aberto

Aberto

Aberto

Bares

Restaurantes e lanchonetes

Lojas de conveniência
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Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
Código identificador: 0aa09d3a362c554f2af9b22735d25aba

A Prefeita Municipal de Olho d`Água das Cunhãs,
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o que determina o inciso X do Art. 73 da Lei
Orgânica Municipal.

portadora do RG nº 298682940/MA e CPF nº 331.361.143-53,
para exercer o Cargo em Comissão de Secretária Municipal de
Cultura, deste Município.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Olho d`Água das Cunhãs –
MA em 30 de julho de 2020.
Viliane Nunes Oliveira da Costa
Prefeita Municipal

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a Sra. ROSIMAR SOUZA JANSEN,

Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
Código identificador: e05a2b34f37392806c59715b880b6a40

PORTARIA Nº 415/2020
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VILIANE NUNES OLIVEIRA DA COSTA
Prefeita

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
Prefeitura Municipal de Olho D'Água Das Cunhãs
RUA JOÃO PESSOA, 56 , CEP: 65706000
CENTRO - Olho d'Água das Cunhãs / MA
Contato: (98)36645346
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