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DECRETO Nº 121, DE 17 DE MAIO DE 2020. 

 
 

Dispõe sobre prorrogação ate dia 27 de maio das 

medidas complementares, mais rígidas, de 

prevenção do contágio e de combate à 

propagação da transmissão do COVID-19 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 é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do 

princípio do interesse público, e com base na Lei Orgânica do Município de, expedir 

decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da 

coletividade; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pública de importância 

internacional pela Organização Mundial da Saúde -OMS, em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020, que dispõem 

sobre as medidas de enfrentamento da Calamidade de saúde pública decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 

03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

declarou estado de Calamidade em Saúde Pública de Importância Nacional -ESPIN; 

 

CONSIDERANDO sua repercussão nas finanças públicas em âmbito nacional, 

conforme reconhecido pelo Governo Federal, quando do envio, ao Congresso Nacional, 

da Mensagem nº 93/2020, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 

04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF);  

 

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado 

Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de Calamidade Pública 

para os fins do artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000; 

 

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta da infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria nº 356, de 11.03.2020, dispondo 

sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020; 
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CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública em decorrência da 

pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que afeta todo o 

Sistema Interfederativo de Promoção e Defesa da Saúde Pública, estruturado 

nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde - SUS;  

 

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020, bem como o 

Decreto Municipal nº 024, de 19.03.2020 e Decretos complementares, que dispõem 

sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19);  

  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 19.03.2020, que dispôs, no 

âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de emergência em saúde pública de 

importância internacional; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 034, de 25.03.2020, que declarou situação 

de emergência em saúde pública no Município de Presidente Dutra e dispôs sobre 

medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Estadual nº 35.672, de 19.03.2020, que declarou 

estado de calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 

101/2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do 

COVID19, e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Maranhão;  

 

CONSIDERANDO que o agravamento dessa crise impõe, entre outros, o aumento de 

gastos públicos e a ampliação das medidas de enfrentamento da Calamidade em saúde 

pública, já declarado de importância internacional, decorrente do novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo de profissionais de 

saúde para manutenção dos serviços essenciais; 

 

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por medicamentos, 

equipamentos e insumos de saúde; 

 

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação municipal em 

decorrência dos fechamentos e da redução das atividades econômicas; 

 

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos preparatórios, 

despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do coronavírus, causador do 

COVID-19; 

 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no âmbito do Município de 

Presidente Dutra as regras, procedimentos e medidas para o enfrentamento da citada 

situação de Calamidade em saúde pública, todos os esforços de reprogramação 
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financeira que serão empreendidos para ajustar as contas municipais, objetivando 

manter a regularidade da prestação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, 

intensificar as ações para o enfrentamento da grave crise de saúde pública que vem se 

instalando em Presidente Dutra, em razão do COVID-19, inclusive com a confirmação 

de casos e por sua posição geográfica sendo centro de regional e tendo o maior hospital 

municipal da região e também o hospital Macro Regional do Estado, tem naturalmente a 

busca de pessoas de outras cidades por serviços. 

 

CONSIDERANDO, o Decreto 108/2020 que declara estado de Calamidade Publica no 

munícipio de Presidente Dutra. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica mantida a prática do distanciamento social, como forma de evitar 

a transmissão comunitária da COVID-19 e proporcionar a dificuldade da 

proliferação do vírus no Município de Presidente Dutra - MA. 

  

Art. 2 º - Fica estabelecido o uso massivo de máscaras, para evitar a transmissão 

comunitária da COVID-19.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO -                                      

DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUSIVE DE PANO (TECIDO), 

confeccionada manualmente, para uso de transporte compartilhado de 

passageiros; para acesso aos estabelecimentos comerciais de forma geral; para o 

desempenho das atividades em repartições públicas e privadas. 

 
Art. 3º - Os supermercados, mercados, quitandas e congêneres, poderão 

permanecer com as atividades normais, desde que atenda aos requisitos, sob 

pena de fechamento compulsório e ainda sanções penais, caso não obedeçam as 

normas estabelecidas nos decretos anteriores tais como:  

 

I – Controle dos clientes usando máscaras; 

 

II – fornecer álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) para a 

higienização; 

 

III - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos com limpeza 

permanente; 
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IV – disponibilizar água e sabão para higienização das mãos dos clientes;  

 

V – Ficara a cargo do estabelecimento o controle do fluxo de pessoas que 

adentrarem no mesmo, NÃO sendo permitido acompanhante, salvo em casos 

especiais, pessoas que precisem de auxilio; 

 

VI - Adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos 

colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-19, deve 

ser enviado o colaborador para casa, sem prejuízo de sua remuneração e 

comunicado a secretaria de saúde para devido acompanhamento epidemiológico.  

VII - Distância de segurança entre as pessoas; 

PARAGRAFO ÚNICO: Fica terminantemente proibido o comercio ambulante 

no âmbito municipal para fins de evitar a proliferação do vírus COVID -19. 

 

Art. 4º - Fica mantido o fechamento de bares e restaurantes, determinado nos 

Decretos nº 087/2020 e seguintes, sendo autorizado somente a entrega de 

alimentos a domicílio (delivery), ou retirada no balcão (drive-thru), observando 

todas as regras de higiene e etiqueta determinadas pela Organização Mundial da 

Saúde e Ministério da Saúde.  

 

Art. 5º Fica prorrogado ate dia 27 de maio o fechamento de todas 

atividades comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais, 

passível de prorrogação, ficando isento da medida os seguintes 

estabelecimentos: 

 

a. Farmácias; 

b. Hipermercados, supermercados e mercados; 

c. Feiras livres; 

d. Loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para animais; 

e. Padarias; 

f. Açougues e peixarias; 

g. Hortifrútis granjeiros; 

h. Quitandas; 

i. Postos de combustíveis; 

j. Pontos de venda de água e gás; 

k. Material de construção essenciais para atividade pública; 

l. Distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar; 
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m. Local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como borracharia, 

oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo; 

n. Serviços funerários; 

o. Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

p. Assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 

q. Serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de origem 

animal e vegetal; 

r. Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a 

guarda e a custódia de presos; 

s. Telecomunicações e internet; 

t. Serviços de refrigeração e ar condicionado; 

u. Serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por todos 

os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a 

radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, 

dentre outros; 

v. Serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das áreas 

comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas 

exclusivamente no quarto. 

w. Óticas. 

 

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em 

restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitida apenas a retirada 

no balcão, serviço de drive thru e tele entrega; 

 

§ 2º Fica determinado o fechamento dos "shopping centers e home 

centers" e/ou centros comerciais, à exceção dos respectivos espaços de 

circulação, de acesso e dos serviços já excepcionados nas alíneas, deste 

artigo. 

 

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e 

supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19hrs, de segunda a 

sábado. 

 

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o acesso 

de pessoas a no máximo 03(três) pessoa para cada 5,00mz (cinco metros 

quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área de 

depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros, 

sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto. 
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§ 5º Fica expressamente vedado a realização de velórios em ambiente 

residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de enterros 

com participação de mais de 10 pessoas. 

 

§ 6º O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas estabelecidas 

neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e sujeitará o 

infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, cassação 

de licença de funcionamento e interdição temporária. 

 

§ 7º 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. 

 
§8º -  Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-

se a observância de todos os protocolos de segurança recomendados 

pelas autoridades sanitárias.  

 
§ 9° 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. 

 

§10º Em caso de descumprimento das disposições acima estabelecidas, 

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

Polícia com vistas à manutenção da ordem pública. 

 

§11º Os laboratórios e estabelecimento de saúde privados devem 

obrigatoriamente comunicar a secretaria de saúde municipal, todas as 

pessoas que realizarem teste de covid-19, sendo negativo ou positivo, 

para acompanhamento epidemiológico. 

Art. 6º As agências bancárias e/ou casa lotéricas deverão priorizar 

atendimentos remotos, sendo que, no caso de atendimento preferencial, o 

mesmo deverá se dar de forma contingenciada, e ainda: 
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I – determinar horário especial para atendimento exclusivo de idoso e 

pessoas com deficiência e agendamento prévio, preferencialmente por 

telefone, se possível; 

a) estabeleça dentro das faixas de risco, especialmente os idosos, critérios 

objetivos para o atendimento prévio divulgado, seja por faixa etária ou mês 

de nascimento, a fim de que todos não compareçam no mesmo momento; 

II – priorizar atendimentos essenciais, fazendo ampla divulgação de quais 

são os mesmos e solicitar que a população venham em outras datas para 

resolver questões que não sejam urgentes; 

III – providenciar que saques e demais operações bancárias sejam 

realizadas mediante entrega de senhas ou através de outras formas de 

controle do fluxo de pessoas, limitando o número de pessoas a serem 

atendidas de acordo com o tamanho da agência ou casa lotérica; 

IV – adotar de forma criterioso e absoluta, o distanciamento não inferior a 

2m (dois metros) de um cliente a outro; 

V – destacar um funcionário da respectiva agência bancária e/ou casa 

lotérica exclusivamente para organizar filas, dentro e fora do 

estabelecimento, o acesso dos clientes à agência, a fim de evitar 

aglomerações, e 

VI – fornecimento de Kit de higiene para os funcionários na escala de 

trabalho, conforme indicado pela vigilância sanitária. 

Art. 7º 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 

Polícia 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. 8° Prorrogar a suspensão das aulas presenciais dos alunos de escolas 

privadas e da Rede Municipal de Ensino até 27 de Maio de 2020. 

Art. 9º O desatendimento ou tentativa de burla às medidas estabelecidas 

neste Decreto, caracterizará infração à Legislação Municipal e sujeitará o 
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infrator às penalidades e sanções aplicavéis e, no que couber, aplicação de 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), além de ter suspenso ou cassado o Alvará de funcionamento, 

podendo retornar às atividades apos a regularização das medidas e o 

pagamento da multa. 

Art. 10º O Poder Executivo Municipal pode editar normas complementares 

de acordo com a necessidade e orientações técnicas. 

Art. 11° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 

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

 

Centro Administrativo Ciro Evangelista, Gabinete do Prefeito do 

Município de Presidente Dutra, em 17 de Maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JURAN CARVALHO DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


