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DECRETO Nº 010/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre a instituição e prorrogação de medidas 
temporárias de prevenção e controle para 
enfrentamento do COVID-19, no âmbito do Município de 
Penalva/MA. 

1. O PREFEITO MUNICIPAL DE PENALVA/MA no desempenho de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
em conformidade com o previsto na Lei Federal nº. 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020, na Portaria MS nº. 356, de 12 de março de 
2020 e nos Decretos nº. 35.677, de 2020, nº 35.713 e 35.714 de 
2020; 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 
2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que exige 
esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia 
dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos 
riscos;  

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 o Município de Penalva já elaborou o Plano de 
Contingência e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
conter a disseminação da doença em âmbito estadual; 

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 a avaliação diária sobre a curva de crescimento de 
novos casos no Brasil e no Estado do Maranhão e sobre o perfil da população 
atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção; 

CONSIDERANDO ainda haver imprevisibilidade sobre a evolução da 
pandemia no Maranhão, o que exige prudência; 

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo é que a crise sanitária seja 
superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com segurança de 
todas as atividades. 

DECRETA 

Art. 1º. Fica ratificada a declaração da situação de emergência no âmbito do Município 
de Penalva/MA, com aplicação das medidas preventivas imprescindíveis ao combate 
ao COVID-19, as quais passam a ter disciplina sistematizada e uniformizada neste 
Decreto, sendo instituídas/prorrogadas até 12 de abril de 2020. 
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Art. 2º. Ficam mantidas as orientações e determinações do Decreto Municipal nº 
008/2020, para o enfrentamento da emergência em saúde decorrente do coronavírus 
onde permanecem suspensos até o dia 12 de abril, com as seguintes alterações: 

I-  a realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração de pessoas em 
equipamentos públicos ou de uso coletivo; 

II- as atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de academias, cinemas, 
teatros, bares, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, lojas e estabelecimentos 
congêneres; 

III- visitas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados por COVID-19, 
internados na rede pública ou privada de saúde; 

IV- eventos festivos, esportivos, culturais, educacionais, shows e outras atividades 
coletivas de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas, em locais públicos ou 
privados, ainda que anteriormente autorizados. 

Art. 3º.  A Administração Municipal implementará no âmbito de seus Órgãos e 
Secretarias, medidas estruturais que se fizerem necessárias e que forem 
recomendadas por órgãos de saúde pública, dentre elas: 

I - adotar medidas de profilaxia, assepsia, sanitárias e de informação em relação ao 
Coronavírus (COVID-19); 

II – realizar reuniões exclusivamente em casos de necessidade e com a participação 

das pessoas indispensáveis à tomada de decisões, à instrução e conclusão do 
expediente. 

III – realizar o controle de acesso aos Órgãos e Secretarias Municipais, evitando a 
circulação simultânea de várias pessoas. 

IV – Flexibilizar, por seus Secretários, a jornada de trabalho, estabelecendo escalas de 
serviços para os servidores das respectivas Secretarias, se for o caso. 

Art. 4º. Em razão do previsto no artigo 1º deste Decreto e dos preceitos estabelecidos 
na Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dos Decretos nº. 35.679, de 12 
de março de 2020, e 35.677, de 21 de março de 2020,  Decreto nº 35.713/2020 e 
Decreto 35.714/2020, entre outros, o Município de Penalva poderá adotar, entre 
outras, as seguintes medidas administrativas para enfrentar a situação de emergência: 

I – dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços, de acordo com o inciso IV 

do art. 24 da Lei Federal nº. 8.6666, de 21 de junho de 1993; 

II – requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, 
conforme inciso XIII do art. 15 da Lei Federal nº. 8080, de 19 de setembro de 1990; 

III – determinação, nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei Federal nº. 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, da realização compulsória de: 

a) exames médicos; 
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b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas conforme as diretrizes do Ministério da 

Saúde; 

e) tratamentos médicos específicos. 

IV – Contratação de pessoal para atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº. 392/2014. 

Parágrafo único. Caberá à Controladoria Interna do Município acompanhar os 
processos e realizar a apreciação dos procedimentos para o cumprimento das ações 
relativas à situação de emergência, quando se tratar de realização de despesas. 

Art. 5º Fica recomendado aos estabelecimentos comerciais que disponibilizem aos 

frequentadores: 

I- locais para lavar as mãos com frequência; 

II- álcool em gel na concentração de 70%; 

III-toalhas de papel descartável;  

IV- ampliação da frequência de limpeza de mesa, piso, corrimão, maçaneta e 
banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária; 

V- garantam o espaçamento de no mínimo dois metro entre os frequentadores; e 

VI- ventilação natural adequada. 

Art. 6º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam suspensos também até 
o dia 12 de abril de 2020, o funcionamento de feiras, centros de treinamentos, centros 
de ginástica, parques de vaquejada, partidas de futebol, independentemente da 
aglomeração de pessoas. 

Art. 7º. Ficam suspensas as aulas presenciais até 26 de abril de 2020, em todas as 
escolas das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Município de Penalva. 

Parágrafo Único. Os prazos dispostos nos artigos deste Decreto poderão ser 
alterados, a partir de nova avaliação, consideradas as orientações dos profissionais de 
saúde. 

Art. 8º.  Não estão inclusos na suspensão de que trata este Decreto:  

I - a assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e 
demais estabelecimentos de saúde;  

II - a distribuição e a comercialização de medicamentos;  
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III - a distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por supermercados e 
congêneres;  

IV - os serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água;  

V - os serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de energia elétric gás e 
combustíveis; 

VI - os serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;  

VII - serviços funerários;  

VIII - serviços de telecomunicações;  

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;  

X - segurança privada;  

XI – imprensa; 

XII- borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação de veículos, inclusive 
os realizados por concessionárias;  

XIII- a distribuição e a comercialização de álcool em gel e produtos de limpeza, bem 
como os serviços de lavanderia; 

XIV- locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, a exemplo de restaurantes e 
pontos de parada e descanso, às margens de rodovias; 

XV- as atividades industriais; 

XVI- a fabricação e comercialização de materiais de construção, incluídos os home 
centers, bem como os serviços de construção civil; 

XVII- os serviços de fabricação, distribuição e comercialização de produtos óticos; 

XVIII- as atividades das empresas do segmento de controle de vetores e pragas 
urbanas; 

XIX- as atividades internas das instituições de ensino visando à preparação de aulas 
para transmissão via internet; 

XX- as atividades de recebimento e processamento de pagamentos a empresas 
comerciais que trabalham em sistema de carnês. 

§1º. Estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes, depósito de bebidas, e 
outros que sejam assemelhados, poderão entregar produtos em sistema de delivery, 
drive thru ou retirada no próprio estabelecimento, mediante pedidos via telefone ou 
internet. 

§2º – Não estão inclusos na suspensão de que trata este Decreto, as atividades de 
comercialização de pescado, desde que adotadas as medidas de prevenção para 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 

GABINETE DO PREFEITO 

Praça Dr. J. J. Marques, 222 / CEP: 65.213-000 

CNPJ: 06.179.402/0001-81 
 

5 
 

conter a disseminação do COVID-19, devendo ainda garantir as recomendações 
contidas no artigo 5º deste Decreto. 

Art. 9º. Os serviços hoteleiros, igrejas/templos, deverão adotar medidas de prevenção 

para conter a disseminação do COVID-19, devendo ainda garantir que a lotação do 
espaço não exceda a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima, e as 
recomendações contidas no artigo 5º deste Decreto. 

Art. 10. Os transportes de massa (ônibus, taxi e etc...) deverão proceder a limpeza 

com água e sabão, ou álcool a 70%, nas superfícies que são tocadas pelos 
passageiros. 

Art.11. Todos os casos suspeitos de infecção por coronavírus deverão ser 
imediatamente comunicados à Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone 
984608616 ou através da Coordenação em Vigilância em Saúde, pelo telefone 
981577527, visando o acompanhamento e a manutenção de dados essenciais à 
identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com a finalidade 
principal de adotar as medidas profiláticas e o tratamento necessários a evitar a sua 
propagação. 

Art. 12. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde instituir, acompanhar e fiscalizar a 
execução de diretrizes gerais para a consecução de medidas a fim de atender as 
providências determinadas por este Decreto, inclusive com a emissão de notas para 
esclarecimentos à população dentre outros. 

Art. 13. Fica suspensa a concessão de férias, licença e outros modos de dispensa aos 
servidores da área de saúde, ressalvadas aquelas requeridas mediante atestados 
médicos os quais poderão ser submetidos à avaliação de junta médica. 

Art. 14. Caberá ao Setor de Fiscalização e a Guarda Municipal atuar de forma efetiva 
para garantir o fiel cumprimento do previsto neste Decreto. 

Art. 15. Fica a Comissão de Enfrentamento de Emergência em Saúde – COVID-19 
fazer planejamentos e ações para o compate da COVID-19. 

Art.16 Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, as 
autoridades competentes devem apurar a prática das infrações administrativas 
previstas, conforme o caso, nos incisos VII, VIII, X XXIX e XXXI do art. 10 da Lei 
Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 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 n° 6.437, de 20 de agosto de 1977:  

I - advertência;  

II - multa,  

III - interdição parcial ou total do estabelecimento.  
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§ 2° As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pelo 
Secretário de Estado da Saúde, ou por quem este delegar competência, na forma do 
art. 14 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977." (N R). 

Art. 17. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto 
se dará em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública. 

Art. 18. As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 19. Fica ratificado neste Decreto todas as Recomendações instituídas pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS, pelo Governo Federal e Estadual, 
principalmente as seguintes: 

I- Higienizar as mãos sempre; 

II- manter os ambientes bem ventilados; 

III- Desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência; 

IV- Em caso de sintomas, procure orientação médica; 

V- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca; 

VI- Ao tossir e espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço ou antebraço; 

VII- Evitar aglomerações; 

VIII- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos ou garrafas; 

IX- Evitar abraços, beijos, apertos de mão, contato com pessoas que apresentem 
sintomas. 

Art. 20. O descumprimento das medidas previstas neste Decreto enseja a aplicação 
da sanção prevista no art. 268 do Código Penal Brasileiro, após o devido processo 
legal. 

Art. 21 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Penalva- MA, 06 de abril de 2020. 

 

Ronildo Campos Silva 

Prefeito Municipal 

 


