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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FéLIX DE
BALSAS

DECRETO N° 005/2020, DE 20 DE ABRIL DE 2020.

DECRETO N° 005/2020, DE 12 DE ABRIL DE 2020.
 
DISPÕE  SOBRE  MEDIDAS  COMPLEMENTARES  A
PREVENÇÃO  E  COMBATE  AO  COVID-19,  ABERTURA  DE
COMERCIO BEM COMO USO OBRIGATÓRIO DE EPI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS, ESTADO
DO  MARANHÃO,  no  uso  das  atr ibu ições  lega is  e
constitucionais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
São Felix de Balsas, e,
CONSIDERANDO que compete ao município a preservação do
bem  estar  da  população,  bem  como  das  atividades
socioeconômicas  nas  regiões  atingidas  por  eventos  diversos;
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 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 da COVID-19;
CONSIDERANDO que o município de São Felix de Balsas não
tem equipamentos necessários para tratamento adequado de
casos graves de COVID-19;
CONSIDERANDO que o município de São Felix de Balsas 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
evitar a disseminação da doença em âmbito municipal;
CONSIDERANDO que os Decretos Estaduais no 35.713 de 03
de abril de 2020 e Decreto no 35.714 de 03 de abril de 2020
prorrogou os prazos das medidas destinadas a prevenção do
contagio  e  ao  combate  da  propagação  da  transmissão  da
COVID-19;
CONSIDERANDO  ainda  haver  imprevisibilidade  sobre  a
evolução  da  pandemia  no  Maranhão,  fica  determinado  à
abertura do comércio na condição de que o comerciante não
permita funcionários e clientes entrarem no estabelecimento
sem que estas estejam utilizando máscaras, além de manterem
o distanciamento de 2m., entre as pessoas.
DECRETA:
Art. 1º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam
suspensos por 15 (quinze) dias:
1  -  a  realização  de  atividades  que  possibilitem  a  grande
aglomeração de pessoas em equipamentos públicos ou de uso
coletivo;
I – a entrada no município de veículos com cargas, com exceção
de  veículos  que  transportem  mercadorias  de  gêneros
alimentícios,  limpeza,  materiais  de  construção,  moveis  e
eletrodomésticos, e de medicamentos.
II – a circulação de veículos de transporte de passageiros como
ônibus e vans.
III  -  visitas  a  pacientes  com  suspeita  de  infecções  virais,
internados na rede pública;
IV – entrada na cidade de pessoas com sintomas do COVID-19,
ou  de  H1N1,  como  febre,  tosse  seca  e  outros  sintomas
relacionados a estas doenças;
V - as atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de
academias,  bares,  restaurantes,  lanchonetes,  centros
comerciais,  lojas  e  estabelecimentos  congêneres;
Paragrafo único: Os restaurantes, lanchonetes e outros pontos

comerciais  acima  relacionados  poderão  manter  serviço  de
entrega  ou  de  retirada  com  horário  marcado  no  próprio
estabelecimento desde que não haja aglomeração de pessoas no
ambiente, fica também liberado o funcionamento de salões de
beleza e estética, desde que com horário marcado para que se
evitem  aglomerações,  sempre  mantendo  também  os
procedimentos de higienização e as demais recomendações do
Ministério de Saúde.
Art.  2°  Fica  condicionado  ao  uso  de  mascaras  nos  pontos
comerciais,  não  só  aos  empregados,  como  também  para  a
autorização da entrada de clientes nos estabelecimentos apenas
com a utilização de mascaras.
Art. 3° A responsabilidade pela utilização correta das mascaras
dentro dos estabelecimentos, recai sobre os proprietários ou
gerentes das empresas.
Art.  4º  As  empresas  devem  disponibilizar  álcool  ou  sabão
liquido  para  uso  no  interior  do  ambiente  para  clientes  e
funcionários.
Art. 5° Ficará recomendada que a partir do dia 22 de abril, até
a data final deste decreto, que a circulação de pessoas nas ruas
ocorra  apenas  com o uso de mascaras,  com fiscalização da
Policia  Militar  e  da  equipe  de  vigilância  sanitária  para
conscientização, em casos de reincidência poderá ser levada em
consideração eventuais advertências.
Art. 6º Em caso de desobediência ao suscitado decreto, estar-
se-á  as,  suscetível  à  multa  de  200,00  a  20.000,00  reais,
recursos estes que serão destinados ao combate da Pandemia, e
em  caso  de  reincidência  por  empresas,  poderá  levar  a
suspensão  por  15  dias  do  Alvará  de  Funcionamento  do
estabelecimento comercial.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DE
BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 20 DE ABRIL DE 2020.
 
Marcio Dias Pontes
Prefeito Municipal

Publicado por: ALEX MARTINS SILVA
Código identificador: 311fb34c79c7010901b14be12f4596a0

DECRETO N.º 006/2020 DE 21 DE ABRIL DE 2020

DECRETO N.º 006/2020
 
DISPÕE  SOBRE  DECRETO  QUE  ESTABELECE  NOVAS
REGRAS  DE  FUNCIONAMENTO  DAS  ATIVIDADES
ECONOMICAS.
 
O  PREFEITO  DE  SÃO  FÉLIX  DE  BALSAS,  no  uso  das
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO que, nos termos dos art. 196 da Constituição
Federal, a saúde é direito 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 a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou,  em  11  de  março  do  corrente  ano,  o  estado  de
pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO que o decreto º 35.731 de 11 de abril de 2020
foi optado que os gestores das cidades do interior do Maranhão
que  não  apresentarem  casos  suspeitos,  a  critério  da
administração municipal, para que possam optar em retomar as
atividades econômicas;
CONSIDERANDO que  no  município  de  São  Félix  de  Balsas
poucas atividades econômicas geram grandes aglomerações de
pessoas;
DECRETA
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Art. 1º O comercio local considerado não essencial como, lojas
de  materiais  de  construção,  assistências  técnicas,  lojas  de
móveis  e  eletrodomésticos,  salões  de  beleza,  comércios
agropecuários, lojas de roupas, poderão funcionar com a devida
aplicação das normas sanitárias estabelecidas pelo DECRETO
de nº 005/2020 de 20 de abril de 2020 de São Félix de Balsas,
sendo que as empresas devem adotar medidas como:
I  –  Uso  de  mascaras  para  funcionários  e  proprietários  dos
estabelecimentos, assim como também o uso de mascaras como
condic ionamento  para  a  entrada  de  c l ientes  nos
estabelecimentos;
II – Disponibilizar nos estabelecimentos álcool em gel ou sabão
líquido para higienização de funcionários e clientes;
III – Evitar aglomeração de pessoas, com a empresa podendo
adotar medidas para controlar o fluxo de entrada de pessoas,
podendo indicar um distanciamento de pelo menos 2m entre
pessoas;
IV - A responsabilidade pela utilização correta das mascaras
dentro dos estabelecimentos, recai sobre os proprietários ou
gerentes das empresas.
Art.  2º  Restaurantes,  lanchonetes,  depósitos  de  bebidas  e
pizzarias,  devem atender  seus  clientes  por  meio  do  serviço

entregas.
Art. 3º Bares, casas noturnas e outras atividades não citadas
nos artigos 1º e 2º deste decreto, devem permanecer fechadas
mediante decisão do governo do estado.
Art. 4° O descumprimento das medidas previstas neste decreto
enseja a aplicação da sanção prevista no art. 268 do Código
Penal, após o devido processo legal e estar-se-á suscetível à
multa  de  200,00  a  20.000,00  reais,  recursos  que  serão
destinados ao combate da Pandemia, e em caso de reincidência
por  empresas,  poderá  levar  a  suspensão  do  Alvará  de
Funcionamento do estabelecimento comercial.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
São Felix de Balsas, 21 de Abril de 2020.
 
MARCIO DIAS PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por: ALEX MARTINS SILVA
Código identificador: 31d1a913494d9b6be35f993d064252da
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MARCIO DIAS PONTES

Prefeito

www.saofelixdebalsas.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de São Félix De Balsas

PÇA. DA MATRIZ S/N, CEP: 65890000

CENTRO - São Félix de Balsas / MA

Contato: 099 98452-9077

www.diariooficial.saofelixdebalsas.ma.gov.br

Instituído pela Lei Municipal Nº 196, de 05 de maio de 2017
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