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DECRETO 27/2020  

                São João do Paraíso - MA, 29   de junho de 2020. 

“Dispõe sobre regras de funcionamento de atividades 

econômicas, do serviço público no Município de São João do 

Paraiso/MA em razão da prevenção e combate a COVID-19, e 

dá outras providências.” 

 

  ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 

PARAÍSO/MA no uso das atribuições conferidas por Lei, 

 

  CONSIDERANDO que é competência do Chefe do 

Poder Executivo, dentro do princípio do interesse público, 

e com base na Lei Orgânica do Município de São João do 

Paraiso/MA, expedir Decretos para regulamentar, 

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 (COVID19), 

declarou estado de Emergência (Calamidade) em Saúde 

Pública de Importância Nacional - ESPIN;  

           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 a vida e a saúde como direitos 

fundamentais de primeira geração, e a preponderância dos 

mesmos na ponderação dos princípios constitucionais em 

face aos demais direitos constitucionalmente assegurados; 

            CONSIDERANDO recente decisão do Supremo 

Tribunal Federal na ADI n.º 6.341, que autorizou 

Governadores e Prefeitos a adotarem medidas de 

restrições ao funcionamento de comércios e ao direito de 

locomoção;  

            CONSIDERANDO a necessidade de se restringir a 

circulação de pessoas em locais públicos do município;  

            CONSIDERANDO a forte queda de arrecadação 

para os cofres municipais e o aumento significativo nos 

gastos com as atividades relacionadas ao combate à 

pandemia do novo coronavírus no Município, 

especialmente na área da saúde; 

            CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de 

disciplinar, no âmbito do Município de São João do 

Paraíso- MA as regras, procedimentos e medidas de 

funcionamento das atividades econômicas, religiosas e 

públicas diante da epidemia enfrentada;  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica mantida a prática do distanciamento social, como 

forma de evitar a transmissão comunitária da COVID-19 e 

proporcionar o achatamento da curva de proliferação do vírus 

no Município de São João do Paraiso/MA.  

Art. 2º. Fica recomendado a permanência em isolamento 

social (em casa): 

 I - pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  

II - crianças (0 a 12 anos);  

III - imunossuprimidos independentemente da idade; 

IV - portadores de doenças crônicas; 

V - gestantes e lactantes.  

Art. 3º. Fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras 

industrializadas ou caseiras, para evitar a transmissão 

comunitária da COVID-19, em todo território municipal. 

Art. 4º. Fica autorizado  em todo território municipal o 

funcionamento de bares, distribuidoras de bebidas, adotando 

preferencialmente a retirada e entrega a domicilio, podendo ter 

atendimento e consumo no estabelecimento  até as 20 horas,  

em caso de descumprimento serão penalizados  com 

expedição da multa e inscrição na dívida ativa e no Serasa, 

tendo o responsável acionado judicialmente por crime de 

desobediência , artigo 330 do Código Penal e crime contra a 

paz pública artigo  286 do mesmo diploma, condução 

coercitiva, e lacre do comercio compulsoriamente  .  
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§ 1º. O horário de funcionamento do comercio e serviço 

essencial deverá iniciar às 7 h (sete horas), podendo se 

estender até às  20 h (20   horas) de segunda a sábado e das 

07;00 h (sete horas  às 12;00 h (doze horas) nos domingos e 

feriados, independentemente da autorização constante em 

alvará de funcionamento,  com exceção dos postos de gasolina 

que iniciarão das 06;00 horas as 21;00 horas, aos 

estabelecimentos e prestadores de serviço não essencial 

deverão respeitar o horário de funcionamento das 07;00 horas 

até as 14;00 horas de segunda a sábado  . 

§2º. Academias e congêneres obedecerão o plano de ação já 

estabelecido e apresentado a administração municipal . 

§ 3º Os templos religiosos devem respeitar todas as medidas 

sanitárias, afim de evitar aglomerações de pessoas. 

§4º. Sendo que a Casa Lotérica e o Banco Bradesco deverão 

funcionar em horário normal, sendo, Banco Bradesco das 

10:00 h às 14:00 h e Casa Lotérica das 08:00 h às 17:00 h, 

para evitar aglomeração de pessoas devida a redução de 

horários ora existente; 

 §5º. As farmácias como serviço essencial terão seu horário 

normal de funcionamento, sem prejuízo a escala de plantão, já 

utilizada, de modo a possibilitar o fornecimento de remédio a 

toda população paraisense. 

. É de responsabilidade das empresas e prestadoras de serviço 

: 

 I - fornecer máscaras, ainda que de tecido, para todos os 

funcionários e exigir dos clientes o uso das mesmas,  

II - controlar a lotação: 

a) de 1 (uma) pessoa a cada 2 (dois) metros quadrados do 

estabelecimento, principalmente nos templos religiosos, haja 

vista a aglomeração de pessoas; 

b) não permitir a entrada no estabelecimento de mais de 1 

pessoa por grupo familiar; 

c) organizar filas com distanciamento de 2 (dois) metros entre 

as pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de 

balizadores, interna e externamente, se necessário;  

d) controlar o acesso de entrada, bem como impedir a entrada 

de pessoas que não façam higienização com álcool em gel;  

e) manter a quantidade máxima de 1(uma ) pessoa por 

guichê/caixa em funcionamento (mercados, supermercados e 

farmácias);  

III - manter a higienização interna e externa dos 

estabelecimentos com limpeza permanente; 

IV – manter os sanitários constantemente higienizados e 

dispor de sabonete líquido, papel toalha e lixeiras;  

V – adotar, exclusivamente o serviço de entregas (delivery) as 

lanchonetes e restaurantes;  

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.  

Art. 5º. Fica estabelecido que as instituições bancárias e 

lotéricas que poderão manter atendimento presencial de 

usuários, desde que observado 

a) lotação máxima de 1 (uma) pessoa a cada 2 (dois) metros 

quadrados; 

b) marcação no solo ou uso de balizadores das filas com 

distanciamento de 02 (dois) metros entre as pessoas, dentro e 

fora do estabelecimento;  

c) manter a higienização interna e externa dos 

estabelecimentos com limpeza permanente.  

Art. 6°. Fica mantido no âmbito do serviço público municipal 

o sistema de escala de trabalho, suspendendo o expediente 

externo, a exceção dos servidores que se enquadrem no art. 2º 

deste Decreto, que deverão permanecer em trabalho remoto. 

Paragrafo Único: ratificando o decreto municipal 011/2020 de 

06 de abril de 2020, autoriza os secretários municipais, 

anteciparem férias e seus respectivos reflexos, aos servidores  

lotados em suas respectivas secretarias. 

Art. 7°. Fica mantida a suspensão das aulas presenciais dos 

alunos das escolas públicas até posterior posicionamento do 

Governo do Estado do Maranhão. 

Parágrafo único: retomada de trabalho no setores 
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administrativo e organizacionais, nas escolas da rede pública 

municipal. 

Art. 8º. A fiscalização do cumprimento das recomendações 

contempladas neste decreto fica sobre responsabilidade 

secretaria municipal de saúde (vigilância sanitária) 

conjuntamente com a Policia Militar,  fica mantida a 

barreira sanitária na entrada do município de São João do 

Paraiso/MA que funcionará das 07 h até as 19 h, onde 

serão fiscalizados os automóveis e todos os tipos de 

veículos  que entram e saem do município. 

Art. 9º.  Fica proibido o uso e circulação em espaços públicos 

(praças, ginásios, campo de futebol e afins), afim de evitar 

aglomeração de pessoas 

Art. 10. A redução da remuneração do prefeito e vice prefeito 

se mantem nos termos do decreto 021/2020. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

devendo produzir seus efeitos à partir de 30 de junho de 2020. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Aos  vinte e nove   dias do mês de junho de 2020. 

 

_______________________________________________ 

ROBERTO RÉGIS DE ALBUQUERQUE 

Prefeito Municipal de São João do Paraiso/MA 

 


