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D E C R E T O   N º 013  D E   D E   F E V E R E I R O     2 0 2 1 
 

 
Dispõe sobre regras de funcionamento de atividades 
econômicas e do serviço público no Município de Paulino 
Neves – Maranhão em razão da prevenção e combate a 
COVID – 19 e dá outras providências. 
 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULINO NEVES, 
ESTADO DE MARANHÃO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNCIA MUNICIPAL:  

 
 
CONSIDERANDO o acompanhamento em tempo real pela 

Vigilância em Saúde e os dados técnicos do Boletim Epidemiológico informados pela 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS e atualizados diariamente, levando – se em 
consideração a evolução da doença no âmbito Municipal, bem como toda a estrutura de 
atendimento hoje instalada; 

 
 
CONSIDERANDO que o Município de Paulino Neves 

atualmente dispõe de 01 (uma) porta de entrada para urgência e emergência, o Hospital 
Regional de Paulino Neves, sendo que os casos de maior gravidade que necessitem de 
ventilação mecânica são encaminhados para a Macrorregião de São Luis – MA; 

 
 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da 

Portaria nº 188, de 03 de Fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo 
coronavirus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade) em Saúde 
Pública de Importância Nacional – ESPIN; 

 
 
CONSIDERANDO que a COVID-19 está aumentando 

severamente em todos os Estados e Municípios do Brasil e do Mundo; 
 
 

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com 
indicadores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante 
do novo Coronavírus, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade; 



 
 

 
 

 
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 ajustá-los 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; 

 
 
CONSIDERANDO, ser o objetivo do Governo Municipal que a 

crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com 
segurança, de todas as atividades; 

 
 
CONSIDERANDO, por fim, o cenário de imprevisibilidade 

sobre a evolução da pandemia no Município de Paulino Neves - MA, o que exige 
prudência da administração Pública Municipal. 

 
 

 
DECRETA: 

 
 

Art.1º.  Fica, no âmbito da competência do Município de Paulino Neves – MA, mantida 
a eficácia de todas as medidas excepcionais determinadas para enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus.  
 
 
Art. 2º. Determina-se a proibição de realização de eventos/festas nas casas de 
espetáculos, espaços de eventos, casas de shows, auditórios, parques, praias, clubes, 
bares, balneários, hotéis e pousadas até  30 de Abril de 2021. 
 

 §1º. Em caso de descumprimento e realização de eventos citados no presente 
artigo, fica determinada a imediata lavratura dos respectivos autos de infração com a 
aplicação das multas previstas no Código Sanitário.  
 
 
Art. 3º. Ficam determinadas, diante das evidências científicas e análises sobre as 
informações estratégicas em saúde, com fundamento no inciso XX do art. 15 e nos incisos 
IV, V e VII do art. 17 da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em todo o 
território do Município de Paulino Neves - MA, em caráter extraordinário, no período 
compreendido entre as 22h do dia 25 de Fevereiro de 2021 e as 5h do dia 30 de abril de 
2021, as seguintes medidas sanitárias para fins de prevenção e de enfrentamento à 
pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 
 

I – Vedação de abertura para atendimento ao público de todo e qualquer 
estabelecimento, durante o horário compreendido entre as 22h e as 5h; e 

 



 
 

 
II – Vedação da realização de festas, reuniões ou eventos, formação de filas e 

aglomerações de pessoas nos recintos ou nas áreas internas e externas de circulação ou 
de espera, bem como nas faixas de areia das praias, calçadas, portarias e entradas dos 
prédios e estabelecimentos, públicos ou privados, durante o horário compreendido entre 
as 22h e as 5h. 
 

§ 1º Consideram-se estabelecimentos, para os fins do disposto no inciso I deste 
artigo, lojas, restaurantes, bares, pubs, centros comerciais, auditórios, casas de shows, 
circos, casas de espetáculos e similares, dentre outros, que realizem atendimento ao 
público, com ou sem grande fluxo de pessoas. 
 

§ 2º Não se aplica o disposto no inciso I deste artigo aos seguintes 
estabelecimentos: 
 

I – Farmácias, hospitais e clínicas médicas; 
 
II – Serviços funerários; 
 
III – Serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em 

cativeiro; 
 
IV – Assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 
 
V – Que realizem atendimento exclusivamente na modalidade de tele-

entrega; 
 
VI – Postos de combustíveis, vedada, em qualquer caso, a aglomeração de 

pessoas nos espaços de circulação e nas suas dependências; 
 
VII – Os dedicados à alimentação e à hospedagem de transportadores de 

cargas e de passageiros, especialmente os situados em estradas e rodovias, inclusive 
em zonas urbanas; e 

 
VIII – Hotéis e similares. 
 

 
Art. 4.  São medidas sanitárias gerais, de observância obrigatória, em todas as Regiões 
de Planejamento do Municipal de Paulino Neves - MA, por todas as atividades 
autorizadas a funcionar, as seguintes: 
 

I - Em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda que privados, cujo 
funcionamento seja autorizado na forma deste Decreto, é obrigatório o uso de máscaras 
de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, conforme determinado pelo Decreto 
Estadual n° 35.746, de 20 de abril de 2020, bem como a observância da etiqueta 
respiratória;  
 

II- Os estabelecimentos devem desenvolver comunicação clara com os seus 



 
 

 
respectivos clientes, funcionários e colaboradores acerca das medidas sanitárias, bem 
como instruí-los quanto à utilização, higiene e descarte das máscaras de proteção; 
 

§ 1° Em caso de recusa do uso correto de máscara por parte do consumidor, 
o proprietário do estabelecimento comercial ou similar é obrigado a acionar a 
Polícia Militar, que adotará os procedimentos legais necessários destinados à 
aplicação do art. 268 do Código Penal. 

 
III - Deve ser observado o distanciamento social, limitando-se, ao estritamente 

necessário, a circulação de pessoas e a realização de reuniões presenciais de qualquer 
tipo;  
 

IV – Controlar a lotação: 
 

a) Organizar filas com distanciamentos mínimo de 2 (dois) metros entre as 
pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de balizadores, interna e 
externamente, se necessário; 

b) Controlar o acesso de entrada; 
c) Controlar o acesso de apenas 1 (um) representante por familía (mercados, 

supermercados e farmácias). 
 

V– Manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos com limpeza 
permanente; 

 
VI-  Adotar, sempre que possível, aplicativos para entregas a domicílios (delivery); 

 
VII- Adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos colaboradores / 

empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou COVID-19, deve ser encaminhado o 
colaborador para adoção das medidas necessárias e requisitar atestado médico. 
 

 
Art. 5. Restaurantes e lanchonetes poderão atender ao público, cumprindo 
obrigatóriamente com os seguintes requisitos, sob pena de fechamento compulsório: 

 
I- Suspender a utilização do Sistema de buffet (self service), adotanto práticas 

de servir aos clientes sem estes terem acesso aos utensílios de uso coletivo e 
filas; 

II- Fornecer máscaras para todos os funcionários; 
III- Determinar o uso pelos funcionários de tocas e máscaras no manuseio de 

alimentos e utensílios; 
IV- Fornecer álcool em gel ou álcool a 70% (setenta por cento)  no manuseio de 

alimentos e utensílios; 
V- Higienizar copos, pratos e talheres da maneira correta; 
VI- Dispor de detergente e papel toalha nas pias; 
VII- Higienizar os sanitários constantemente e dispor de sabonete líquido , papel 

toalha e lixeiras. 
 

 



 
 

 
Art.6. Para fins da política de isolamento social rígido a que se refere sobre as medidas 
gerais de contenção à disseminação da COVID – 19 no Município de Paulino Neves – 
MA, serão adotadas, excepcional e temporáriamente, as seguintes medidas: 
 

I- Dever especial de proteção por pessoas de grupo de risco; 
II- Observância dos protocolos sanitários; 
III- Uso obrigatório de máscaras em espaços públicos. 

 
 
Art.7.  As pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de contágio pela 
COVID-19 deverão permanecer em confinamento obrigatório no domicílio, em unidade 
hospitalar ou em outro lugar determinado pela autoridade de saúde. 
 

§ 1º A inobservância do dever estabelecido no “caput”, deste artigo, ensejará 
para o infrator a devida responsabilização, nos termos deste Decreto, inclusive na esfera 
criminal, observado o tipo previsto no art. 268, do código Penal; 

§ 2º Caso necessário, a força policial, mediante poder de policia do Município, 
poderá ser empregada para promover o imediato restabelecimento do confinamento 
obrigatório, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
 
Art. 8. Ficam sujeitos ao dever especial de proteçaõ por pessoa do grupo de risco, as 
pessoas que, de acordo com as orientações das autoridades de saúde, se enquadram no 
grupo de risco da COVID – 19, designadamente ao maiores de 60 (sessenta) anos, os 
imunodeprimidos e os portadores de doenças crônicas, hipertensos, os diabéticos, os 
doentes cardiovasculares, os portadores de doenças respiratória crônica, os doentes 
oncológicos, os com doenças respiratória, bem como aqueles com determinação médica. 
 

§1º As pessoas sujeitas ao dever especial de proteção não deverão circular em 
espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, 
exceto, com o uso obrigatório de máscaras, para alguns dos seguintes propósitos: 

 
I- Deslocamentos para aquisição de bens e serviços em farmácias, 

supermercados e outros estabelecimentos que forneçam itens essenciais 
à subsistência; 

II- Deslocamentos por motivos de saúde, designadamente para obter 
assistência em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros 
estabelecimentos do mesmo gênero. 

III- Deslocamento para agências bancárias e similares; 
IV- Deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros 

motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que 
devidamente justificados. 
 

§2º A proibição prevista no §1º, deste artigo, não se aplica aos agentes públicos, 
profissionais da saúde e de qualquer outros setores cujo funcionamento seja 
essencial para o controle da pandemia da COVID-19. 

 
 



 
 

 
Art. 9.  Constitui crime, nos termos do disposto no art. 268 do Código Penal, infringir 
determinação do Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação de doença 
contagiosa. 

 
Parágrafo único. As autoridades deverão adotar as providências cabíveis 

para a punição, cível, administrativa e criminal, bem como para a prisão, em flagrante, 
quando for o caso, de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o 
descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto. 

 
§ 1º Sem prejuízo de sanção penal legalmente prevista, o descumprimento das 

regras disposta nesse decreto enseja a aplicação das sanções administrativas abaixo 
especificada, prevista na Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977: 

I- advertência; 
II- multa; 
III- interdição parcial ou total do estabelecimento. 
 

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, permitindo a 
reavaliação das medidas a qualquer momento, de acordo com o interesse público.  
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - MA, 
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 
 
 

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO 
Prefeito Municipal de Paulino Neves (MA) 


