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DECRETO Nº 074, DE 03 DE ABRIL DE 2020. 
 

“DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS” 

COMPLEMENTARES QUE ESPECÍFICA 

DESTINADAS À PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E 

AO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA 

TRANSMISSÃO DA COVID-19, INFECÇÃO 

HUMANA CAUSADA PELO CORONAVIRUS 

(SARS-CoV2), NO MUNICPIO DE PRESIDENTE 

DUTRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

JURAN CARVALHO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Presidente 

Dutra/MA, no uso de suas atividades legais e constitucionais, conforme Lei 

Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO que em 11 de Março de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou que o Novo Corona vírus (COVID-19) foi 

classificada como uma Pandemia; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 188, 

de 03 de fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de 

importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 35.677 de 21 de Março de 2020, 

Decreto nº 35.713 e Decreto nº 35.714, de 03 de Abril de 2020, exarados pelo 

Governador do Estado do Maranhão; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 025 de 21 de Março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias e complementares de prevenção ao avanço 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do território do Município de 

Presidente Dutra; 

 

CONSIDERANDO haver imprevisibilidade sobre a evolução da Pandemia no 

Município de Presidente Dutra e no Maranhão, o que exige prudência e ser 

objetivo do Governo Municipal que a crise sanitária seja superada o mais 

rapidamente possível, havendo restabelecimento, com segurança, de todas as 

atividades; 

 

CONSIDERANDO ainda, que em razão do Poder Policia, a Administração 

Pública Municipal pode condicionar e restringir o exercício das liberdades 

individuais, com vistas a justá-las aos interesses coletivos e ao bem-estar social 
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da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco 

de doença e outros agravos, podendo estabelecer medidas complementares. 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam terminantemente proibido os pedidos de licenças do serviço 

público municipal durante o período de emergência e ou calamidade 

pública na Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, excetuando-se os 

servidores portadores de doenças pré-existentes e maiores de 60 (sessenta) 

anos. 

Parágrafo Único – Em caso de eventuais indícios de infrações 

disciplinares relativas à insubordinação de ordem emanada pelas 

autoridades competentes e outros, além de informação falsa prestada por 

servidores públicos municipais em estágio probatório, solicitando licença 

médica por doença pré-existentes, ficam sujeitos à apuração por meio de 

processo administrativo disciplinar, na forma da lei. 

Art. 2º. Os servidores da rede pública e privada com idade superior a 60 

anos, bem como as gestantes ou com doenças crônicas ou graves, 

independentemente de confirmação laboratoriais deverão obedecer ao 

Protocolo de Isolamento Domiciliar por 14 (quatorze) dias e poderão 

exercer suas funções em sistema home Office. 

§ 1º As pessoas citadas no caput desse artigo deverão encaminhar à sua 

chefia imediata através de e-mail no site (www.presidentedutra.ma.gov.br), 

uma auto declaração para a comprovação do alegado, acompanhado de 

documentação médica quando for o caso, que avaliará o seu deferimento ou 

não. 

§2º O serviço de Licitação e a Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças, incluindo o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Prefeitura Dutra, são considerados serviços essenciais e 

funcionarão em regime de Home Office ou remoto, com os formulário no 

site da Prefeitura e enviados para os e-mails rhprefeiturapdutra@gmail.com 

e cplpresidentedutra@gmail.com. 

 

http://www.presidentedutra.ma.gov.br/
mailto:rhprefeiturapdutra@gmail.com
mailto:cplpresidentedutra@gmail.com
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§3º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou empregado 

público e privado às sanções penais e administrativas previstas em lei.  

§4º Fica revogado o art. 12º e seus §§ da Lei 24/2020. 

Art. 3º. Ficam definidas as seguintes restrições relativas ao funcionamento 

de estabelecimentos com potencial aglomeração de pessoas. 

§1º Ficam suspensos: 

I – O funcionamento do comércio lojista. A medida não se aplica a 

supermercados, açougues, sacolões de hortifrutigranjeiros, padarias 

(permitida venda de pães), mercearias, lojas de produtos veterinários, 

agropecuários e afins, postos de combustíveis, farmácias, drogarias, 
laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde; 

II – Fica suspenso ainda, o funcionamento de bares, restaurantes, 

lanchonetes, depósito de bebidas e outros assemelhados, podendo, 

entregar produtos em sistema de delivery, drive thru ou retirada no própria 

estabelecimento, mediante pedidos via telefone, devendo os 

estabelecimentos permanecerem com as portas fechadas para o público 

presencial; 

III – Os Mercados Municipais poderão funcionar até as 11h00 de segunda 

a sexta e até as 12h00 nos domingos e feriados, com exceção de bares, 

lanchonetes e restaurantes, que deverão encerrar as suas atividades; 

IV – Os Supermercados deverão manter equipe de apoio na entrada e na 

saída da loja, de forma a orientar os clientes, bem como, uma equipe 

interior da loja para monitorar a situação das filas; 

V – Os clientes deverão realizar as suas compras com a maior brevidade 

possível para viabilizar o abastecimento do maior numero de famílias; 

VI – Recomenda-se que compareça à loja apenas um membro da família, 

mantendo-se em casa, na medida do possível, idosos, crianças e outras 

pessoas vulneráveis; 

VII – Deverá ser disponibilizado álcool em gel para uso dos clientes, tanto 

na entrada como na saída da loja. 
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VIII – Os estabelecimentos comerciais, tais como: borracharias, oficinas, 

serviços de manutenção e reparação de veículos, óticas, os serviços de 

fabricação e comercialização de materiais de construção, home centers, 

serviços de construção civil, as atividades de recebimento e processamento 

de pagamentos a empresas comerciais no sistema de carnês, são 

permitidos o seu funcionamento, obedecidas as regras do distanciamento 

social e as contidas no §2º deste artigo. 

IX - As Igrejas e Templos religiosos poderão abrir para a celebração de 

Missas e Cultos com a presença de no máxima 15 (quinze) pessoas, e a 

obediência ao distanciamento social e ao contido do no §2º, do art. 3º deste 

Decreto. 

§2º em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a 

observância de todos os protocolos de segurança recomendados pelas 

autoridades sanitárias, abrangendo concomitantemente:  

1- distância de segurança entre as pessoas;  

II - uso de equipamentos de proteção individual, podendo ser máscaras 

laváveis ou descartáveis;  

III - higienização frequente das superfícies;  

IV - disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool em gel e/ou 

água e sabão.  

§ 3° Os protocolos de segurança dispostos no parágrafo anterior aplicam-

se, inclusive, aos centros de tele atendimento dos serviços médicos, 

hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais, clínicas e demais serviços de 

saúde. Os estabelecimentos, atividades, objetos da suspensão de 

funcionamento ficam com seus alvarás suspensos pelo mesmo período. 

§4º Em caso de descumprimento das disposições acima estabelecidas, a 

Polícia Militar e a Policia Municipal poderão exercer o Poder de Policia 

com vistas à manutenção da ordem pública. 

Art. 4º As Empresas e os empreendimentos estabelecidos no Município 

deverão adotar medidas de precaução, evitando agrupamento de pessoas 
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em salas fechadas, sala de reuniões e demais ambientes de trabalho, com 

vistas à proteção dos empregados e público presentes. 

Art. 5º Nos velórios, as pessoas deverão evitar visitação, ficando proibida a 

aglomeração de visitantes pelas áreas internas e externas. 

Art. 6º Ficam suspensas ainda, as seguintes atividades: 

I – Atividades comunitárias, tais como: grupos de terapias, encontros 

reuniões com público da terceira idade, atividades físicas coletivas como 

academias de ginástica e similares; 

II – Atividades nas Praças Públicas; 

III – A realização de campeonatos esportivos no Município; 

IV – A realização de eventos, reuniões, inclusive em espaços públicos, com 

mais de 15 (quinze) pessoas (incluindo familiares, congressos e similares, 

revogando-se o §2º do Art. 3º do Decreto 24/2020. 

V – A realização de festas, “festinhas”, confraternizações em salões, 

clubes, inclusive em casas, fazendas, chácaras particulares ou qualquer 

lugar que possibilite a aglomeração de pessoas; 

VI – Conferências, cursos, reuniões de Conselhos Municipais, de 

Entidades, de Associações, de Sindicatos, de Negócios, de trabalho e afins 

em geral. 

§1º As pessoas praticantes de caminhadas esportivas/lazer deverão fazer 

seus exercícios de forma individual, evitando caminhar em grupos. 

§2º As quadras poliesportivas e as academias ao ar livre não deverão ser 

utilizadas enquanto persistir a crise do Novo Coronavírus. 

Art. 7º Fica proibido o fretamento de ônibus coletivo para viagens de 

negócio/lazer, excursões, com destino a outras cidades e Estados 

Brasileiros. 

Art. 8º As agencias bancárias deverão priorizar atendimentos remotos, 

sendo que, no caso de atendimento preferencial, o mesmo deverá se dar de 
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forma contingenciada, implantando o distanciamento de, no mínimo 2 

(dois) metros entre pessoas, inclusive nas filas. 

Art. 9º As exposições adotadas pelo Município na contenção e prevenção 

do Novo Coronavírus se estendem também aos Povoados e Comunidades 

Rurais. 

Art. 10º As pessoas ou estabelecimentos que descumprirem as 

determinações emanadas pelo Poder Público terão os seus Alvarás cassados 

e os estabelecimentos interditados, podendo-se fazer uso do Poder de 

Policia para força-los à adoção de medidas que entenderem medidas 

compulsórias, inclusive, fechamento do estabelecimento, sem prejuízo da 

responsabilização civil e/ou criminal, na forma da lei. 

Art. 11º A fiscalização do cumprimento das medidas de proteção à 

coletividade será exercida pelos fiscais do Município de qualquer área, bem 

como pelas forças de segurança locais, e, em caso de descumprimento, os 

estabelecimentos estarão sujeitos ao pagamento de multa pecuniária, no 

valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil reais) por hora. 

Art. 12º As pessoas, as empresas, os estabelecimentos em geral deverão 

adotar medidas de proteção à disseminação do Novo Coronavírus, como o 

distanciamento de pessoas, evitando o contato físico, higienização de 

mobiliários, equipamentos, utensílios e outros. 

Parágrafo Único – A recomendação é que as pessoas fiquem em casa. 

Art. 13º O Poder Executivo Municipal pode editar normas complementares 

de acordo com a necessidade e orientações técnicas. 

Art. 14º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, 

a partir da data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Presidente Dutra, em 03 de Abril de 

2020. 

 
JURAN CARVALHO DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 


