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DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 29 DE ABRIL DE 2020 
 
 

 
Dispõe sobre alterações no Decreto nº 07 de 15 de abril de 
abril de 2020 para estabelecer medidas complementares, 
mais rígidas, de prevenção do contágio e de combate à 
propagação da transmissão do COVID-19 e dá outras 
providências. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, Estado do Maranhão no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 71, III, da Lei Orgânica do Município: 
 
CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do princípio do 
interesse público, e com base no art. 71, III, da Lei Orgânica do Município de, expedir decretos 
para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade; 
 
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 Emergência 
(Calamidade) em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN; 
 
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 35.731, de 11.04.2020 e o decreto nº. 35.736 de 14 
de abril de 2020; que dispôs, sobre as regras de funcionamento das atividades econômicas no 
Estado do Maranhão, em razão do estado de infecção por COVID-19; 
 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no âmbito do Município de São João 
Batista as regras, procedimentos e medidas de funcionamento das atividades econômicas e 
públicas diante da epidemia enfrentada; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por COVID-19 e do 
perfil da população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de 
prevenção “que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível, havendo 
restabelecimento, com segurança de todas as atividades”; 
 
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 São João Batista - MA. 
  
Art. 2 º - Fica estabelecido o uso massivo de máscaras, para evitar a transmissão comunitária 
da COVID-19.  
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PARÁGRAFO ÚNICO - SERÁ́ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS, DE QUALQUER ESPÉCIE, 
INCLUSIVE DE PANO (TECIDO), confeccionada manualmente, para uso de transporte 
compartilhado de passageiros; para acesso aos estabelecimentos como 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 os requisitos, sob pena de fechamento compulsório e 
ainda sanções panais, caso não obedeçam as normas estabelecidas nos decretos anteriores 
tais como:  
 
I – Controle dos clientes usando mascaras; 
 
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; 
 
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.  
 
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 no Decreto nº 
02/2020 e 04/2020, 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.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: O desatendimento ou a tentativa de burlar as 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. 
 
Art. 5º - Fica determinado o horário do comercio não essenciais das 08h00min horas às 
13h00min horas e dos serviços essenciais das 06h00min horas às 18h00min horas. 
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Art. 6º Fica determinado por este decreto a remoção dos feirantes localizados na praça de 
eventos, para as transversais da feira do peixe, situada na Rua Gomes dos Santos, a partir do 
dia 04 de maio de 2020. 
 
Art. 7º - Permanece suspensos, o funcionamento de quadras poliesportivas, academias, 
igrejas, e demais atividades que requer aglomeração de pessoas, como reuniões, seminários, 
treinamentos. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Fica proibido a realização de velórios em ambiente residencial ou em 

funerárias, assim como, as cerimônias de enterros com participação de mais de 10 pessoas. 

Art. 8º - Permanecem suspensos o inicio das aulas da Rede Pública Municipal por tempo 
indeterminado, conforme o Decreto Estadual 35.713 de 26 de abril de 2020. 
 
Art. 9º - Ficam SUSPENSOS, a partir das 06h00min horas do dia 04 de maio de 2020 até ás 
23h59min horas do dia 17 de maio de 2020, os serviços de TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, com entradas e saídas no município de São João 
Batista/MA. 
 
§ 1º A medida abrange todos os tipos de transporte coletivos, tais como: 
 
I – Convencional; 
II – alternativo ou complementar; 
III – de fretamento ou turismo. 
 
§ 2º - A fiscalização dar-se-á mediante a realização de blitz efetuada em uma ação conjunta 
entre a polícia militar, guarda municipal e departamento municipal de trânsito.  

 

§ 3º - A instalação de barreiras com a finalidade de controle sanitário nos acessos principais 
ao município, a partir das 06h00min horas do dia 04 de maio de 2020, até às 23h59min do dia 
17 de maio de 2020. 
 
Art. 10º - Permanecem suspensas de todas as atividades dos órgãos públicos e entidades 
vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até o dia 18 de maio de 2020, RESSALVADAS as 
atividades desenvolvidas pelas seguintes secretarias: 
 
I- Secretária Municipal de Saúde; 
II- Secretaria Municipal de Assistência Social; (CREAS e CRAS). 

 
Art. 11º - Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta, no âmbito de sua 
competência, poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste 
Decreto. 
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Art. 12º - Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste decreto, as autoridades 
competentes deverão apurar as práticas das infrações administrativas, conforme o caso 
previsto nos incisos VII, VIII, X, XXIX, XXXI do art. 10 da Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 
1977. 
 
§ 1º Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o descumprimento das regras disposta 
nesse decreto enseja a aplicação das sanções administrativas abaixo especificadas, prevista 
na Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977: 
 

I- ADVERTÊNCIA; 
II- MULTA; 
III- INTERDIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ESTABELECIMENTO. 

 
§ 2º As sanções previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pelo Secretário Municipal de 
Saúde ou por quem esse delegar competência, nos moldes do art. 14 da lei Federal 6.437 de 
20 de agosto de 1977. 
 
Art. 13º - Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as 

autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações penais, 

sujeitando os infratores na prática do crime previsto no art. 268 e 330, ambos do Código 

Penal, cabendo ainda a PRISÃO EM FLAGRANTE DOS INFRATORES. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se o descumprimento de que trata o caput ensejar ônus financeiro 

ao Sistema de Saúde Municipal, a Secretária de Saúde encaminhará o fato para o 

conhecimento da Procuradoria Geral do Município, para a adoção das medidas de 

reparação de danos materiais em face do agente infrator. 

Art. 14º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos 
no Município. 
. 
Art. 15º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de São João Batista, 29 de abril de 2020.  
 
 
 

JOÃO CANDIDO DOMINICI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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