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DECRETO MUNICIPAL Nº 118/2021, DE 04 DE 

MARÇO DE 2021. “DISPÕE SOBRE A 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL E DEMAIS OUTRAS MEDIDAS 

RESTRITIVAS TAIS COMO 

FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES 

COMERCIAIS, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES 

E EVENTOS EM GERAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS E ETC.”. O PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, 

ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe conferem as Constituições 

da República e do Estado do Maranhão e com base 

nas disposições da Lei Orgânica do Município de 

Santa Luzia do Paruá, conforme o art. 61, inciso VI, 

e no exercício Superior da Administração Pública 

Municipal; CONSIDERANDO, que, nos termos dos 

arts. 196 e 197 da Constituição Federal, a saúde é 
direitos de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos; 

CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que 

o surto da doença causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional – ESPII, o mais 

alto nível de alerta da Organização, conforme 

previsto no Regulamento Sanitário Internacional e 

que, em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

caracterizada pela OMS como uma pandemia; 

CONSIDERANDO que por meio da Portaria nº 

188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que 

“Declara Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), em razão da infecção 

humana pelo novo Corona vírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO que de acordo com o Protocolo 

de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCov) do 

Ministério da Saúde, a transmissibilidade dos 

pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 

07 a 14 dias após o início dos sintomas, mas que 

dados preliminares sugerem que a transmissão possa 

ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e 

sintomas; CONSIDERANDO a Lei Federal nº 

13.979/2020, bem como, o Decreto Estadual nº 

35.662/2020 e que diversos órgãos públicos adotaram 

medidas para controle da transmissão da doença em 

seus respectivos âmbitos de atuação; 

CONSIDERANDO as disposições constantes do 

Decreto Municipal nº 076/2020, 17 de março de 

2020, que “dispõe sobre os procedimentos e regras 

para fins de prevenção à infecção e à propagação do 

COVID-19 no âmbito.do município de Santa Luzia 
do Paruá; CONSIDERANDO as disposições 

constantes do Decreto Municipal nº 078/2020, 20 de 

março de 2020, que “dispõe sobre novas medidas do 

município de Santa Luzia do Paruá, de enfrentamento 

e prevenção da transmissão da COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 

nº 079/2021, de 26 de março de 2020, que “Declara 

Situação de Emergência em razão da pandemia da 

COVID-19 e dá outras providências” no Município 

de Santa Luzia do Paruá-MA; CONSIDERANDO, 

que o Decreto Municipal nº 086/2020, de 14 de maio 

de 2020, prorrogou o Decreto Municipal nº 084/2020, 

que trata do estado de calamidade pública no âmbito 

do município de Santa Luzia do Paruá em razão da 

pandemia do COVID-19. CONSIDERANDO, o 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 

DIÁRIO OFICIAL 
PODER EXECUTIVO 

Diário Municipal 

Lei Municipal nº 411/2015 

EDIÇÃO CLXIX – ANO I – SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA, SEXTA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2021 – EDIÇÃO DE HOJE: PAG. 01/03 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/f/fernandopolis/decreto/2020/856/8561/decreto-n-8561-2020-
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/f/fernandopolis/decreto/2020/856/8561/decreto-n-8561-2020-
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/f/fernandopolis/decreto/2020/856/8561/decreto-n-8561-2020-


 EDIÇÃO CLXIX – ANO I – SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA, SEXTA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2021 – EDIÇÃO DE HOJE: PAG  2/3 

atual momento da pandemia, com indicadores 

crescentes em todo o país, inclusive com casos 

comprovados de nova variante, no Estado do 

Maranhão, com potencial possivelmente mais 

elevado de transmissibilidade; CONSIDERANDO, 
as orientações oriundas da FAMEM por meio de 

Recomendação nº 004/2021/FAMEM/COVID-19, 

diante do agravamento da pandemia e do colapso na 

rede de atendimento público e privado; 

CONSIDERANDO, finalmente as determinações do 

Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, editado 

pelo Governo do Estado do Maranhão, que estabelece 

medidas mais rigorosas ao combate da disseminação 

da pandemia (COVID-10); DECRETA: Art. 1º - Em 

virtude do elevado número de casos de contaminação 

pela COVID-19, ficam suspensas as atividades 

presenciais no serviço público municipal, 

autorizações para realização de eventos e reuniões de 

quaisquer naturezas, aulas presenciais em instituições 

de ensino da rede pública e privada, inclusive aulas 

de reforços e determina regras sobre o funcionamento 

de atividades comerciais e outras no Município de 
Santa Luzia do Paruá. I – Excluem-se da suspensão 

os setores considerados de natureza essencial: a) 

Unidade Mista de Saúde Ditoso Ferraz; b) Clínica 

Dona Antônia Fontes Câmara; c) Unidades Básica de 

Saúde; d) Vigias de Prédios Públicos; e) Guarda 

Municipal; f) Limpeza Pública e coleta de lixo; g) 

Vigilância Sanitária, e; h) Vigilância Epidemiológica. 

II – O funcionamento dos setores administrativos, na 

Sede da Administração Municipal funcionarão sem 

atendimento ao público pelo período de 05 a 14 de 

março de 2021, se houver a necessidade funcionará 

de forma remota. III – As licitações nas modalidades 

Tomadas de Preços e Pregões presenciais referentes 

as licitações em andamento serão realizadas no 

período abrangido pelo presente decreto e se 

manterão nos horários conforme e acontecerão no 

endereço mencionado nos Editais, obedecendo todos 
os protocolos sanitários exigidos pelos órgãos de 

saúde. IV – As atividades já iniciadas com 

professores desde o dia primeiro de março de 2021, 

nas unidades de ensino, ficam suspensas, pelo período 

conforme mencionado no inciso II, deste Decreto, 

podendo as atividades acontecerem de forma remota, 

caso necessário. Art. 2º - Ficam suspensas todas as 

atividades esportivas, de clubes sociais e parques 

aquáticos e todos os demais eventos de quaisquer 

naturezas que possam gerar ou não aglomerações de 

pessoas, promovidos pelos proprietários. I – As 

academias de esportes de todas as modalidades, fica 

limitado o horário de funcionamento das 06h00min às 

20h00min, devendo reduzir o número de usuários em 

50% (cinquenta por cento) realizando o 

escalonamento para as práticas das atividades 

observadas todas as regras de higienização dos 
equipamentos, vedada a aglomeração, ficando vedado 

também o funcionamento nos dias de sábados, 

domingos e feriados, sendo obrigatório o uso de 

máscaras mesmo durante os exercícios. a) Ficam 

suspensas as atividades no período estabelecido neste 

Decreto os eventos sociais, tais como: festas de 

casamentos, festas de aniversários, confraternizações, 

bodas, formaturas, batizados, festas infantis e afins. II 

– As atividades comerciais de bares e similares, ficam 
suspensas conforme período estabelecido neste 

Decreto, sob pena de cassação de alvará de 

funcionamento e multas. a) A venda de bebidas 

através dos bares poderá ser realizada por delivery, 

sem restrição de horário; b) Restaurantes, 

lanchonetes, confeitarias, sorveterias, padarias e 

demais atividades correlatas, consideradas essenciais, 

limita-se o horário de funcionamento ao período das 

07h00min às 21h00min e os serviços por delivery 

sem restrição de horário, considerando o uso de 

máscaras enquanto os clientes permanecerem no 

local, observando o distanciamento mínimo de 2m 

(dois metros) entre os presentes e disponibilizar 

álcool em gel 70% (setenta por cento). III – O 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de 

serviços em geral deverão observar e assegurar o 

distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre os 
presentes com a disponibilização de álcool em gel 

70% (setenta por cento), e considerar a 

obrigatoriedade do uso de máscara. IV – O horário de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais de 

pequeno, médio e grande porte será das 07h00min às 

18h00min de segunda a sábado, vedado a abertura aos 

domingos. V – As farmácias e drogarias ficam 

excluídas das vedações, devendo assegurar o 

cumprimento de todas as normas sanitárias exigidas, 

não havendo restrições de horários para 

funcionamento. VI – As Clínicas Médicas e 

Odontológicas particulares, Clínicas Veterinárias e 

laboratórios de análises clínicas, considerados 

serviços essenciais estão autorizados seu 

funcionamento, desde que seja feito agendamento 

para atendimento, devendo assegurar as normas 

sanitárias; VII – Ficam excluídos os postos de 
combustíveis, revendedores de gás de cozinha, 

borracharias e oficinas mecânicas, atividades 

consideradas essenciais. VII – Os estabelecimentos 

bancários e instituições financeiras, deverão limitar o 

número de usuários a 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade operativa do estabelecimento, com a 

devida informação visível desse quantitativo, 

mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m de raio 

entre cada cliente. IX – As feiras livres, ficam 

autorizadas seu funcionamento, desde que seja 

obedecidos os protocolos, pelo período determinado 

neste Decreto, o não cumprimento incidirá na 

interdição do local. X – Os templos religiosos de 

qualquer culto de natureza geral, ficam autorizados a 

celebrar 2 (dois) cultos por semana com apenas 30% 

(trinta por cento) da capacidade, condicionado a uma 

hora e trinta minutos de celebração, sendo o dia de 
domingo liberado para realização dos cultos e em um 

dos dias da semana ficará a critério das autoridades 

eclesiásticas a realização da atividade religiosa. a) 

Fica liberada a realização da Escola Bíblica 
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Dominical, nos Templos religiosos, obedecendo ao 

horário conforme disposto no inciso X, assim como 

devem ser cumpridas as medidas e normas sanitárias; 

b) Deverá ser obedecido o distanciamento mínimo de 

1,5m entre os participantes observando e assegurando 
as medidas sanitárias, constantes no Decreto Estadual 

nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, e demais 

Portarias correlatas. Art. 6º – Fica ratificado a 

obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em todo o 

território do Município de Santa Luzia do Paruá-MA, 

sejam elas artesanais ou não. I – O descumprimento 

dessa norma, o proprietário de estabelecimento 

comercial será notificado previamente sob pena de 

fechamento imediato do estabelecimento que 

descumprir a obrigação aqui determinada. Art. 7º – A 

desobediência aos comandos previstos no presente 

Decreto, sujeitará o infrator à aplicação das sanções 

civis e administrativas, além das previstas para os 

crimes elencados nos artigos 132, 267, 268 e 330, 

todos do Código Penal Brasileiro. Art. 8º – Este 

decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 05 de março de 

2021, ficando suspensa as disposições contidas no 

Decreto nº 116/2021, de 26 de fevereiro de 2021, 

revogadas todas as disposições em contrário. DÊ-SE 

CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. PALÁCIO ADONIAS CARVALHO 

RAMOS, SEDE DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, 

ESTADO DO MARANHÃO, EM 04 DE MARÇO 

DE 2021. ANTONIO VILSON MARREIROS 

FERRAZ – Prefeito Municipal 
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