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DECRETO Nº. 016 DE 06 DE AGOSTO DE 2020. 
 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
E ENFRENTAMENTO AO CONTÁGIO PELO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) E 
SUSPENDE AS ATIVIDADES QUE ENGLOBAM 
AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS NO MUNICÍPIO 
DE AGUA DOCE DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, no uso das 
atribuições que lhes confere a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica 
Municipal, art. 85, inciso I, alínea “A”: 
 
CONSIDERANDO o Decreto n° 35.672 de 19 de Março de 2020, exarado pelo Poder 
Executivo Estadual, que Declarou situação de calamidade pública no Estado do Maranhão em 
virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos de 
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral); 
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 11 de março do 
corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 35.958 de 13 de Julho de 2020, que reitera o estado 
de Calamidade Pública em todo o Estado do Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19;  
 
CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública pode e deve 
condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da 
propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, 
especialmente para garantir o direito à saúde; 
 
CONSIDERANDO que o Código Penal estabelece como crimes a desobediência à ordem legal 
de servidor público e a transgressão à infração de medida sanitária preventiva, conforme artigos 
330 e 268; 
 

D E C R E T A 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Estabelece a suspensão por 20 dias das atividades com aglomerações de pessoas, como 
medidas de prevenção e enfrentamento em decorrência da proliferação de casos confirmados do 
novo Coronavírus (COVID 19) e torna obrigatório o uso de mascaras em todo o município de 
Água Doce do Maranhão, seguindo Decreto Nº. 008 de 29 de abril de 2020. 
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Art. 2º. Recomenda-se como medida imprescindível e urgente para evitar a disseminação do novo 
coronavírus - COVID-19 o imediato recolhimento domiciliar da população do Município de Agua 
Doce do Maranhão/MA, especialmente das pessoas com 60 anos ou mais, haja vista ser a 
população mais vulnerável às complicações da doença, devendo contar com a proteção e o apoio 
da família, da sociedade e do poder público para manter-se isolado, sem perder o acesso à 
cidadania e à bens e serviços essenciais, bem como ao atendimento em domicílio pelos serviços de 
saúde municipal. 
 
Parágrafo 1º. Todos os cidadãos que tenham regressão de viagem internacional ou 
de locais onde haja casos comunitários de COVID – 19, deverão ficar em isolamento 
domiciliar pelo período de 14 (quatorze) dias, devendo nesse tempo ser monitorado pela equipe 
das Unidades Básicas de Saúde. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS RESTRIÇÕES 

 
Art. 3º. Fica prorrogado até 31 de Agosto de 2020 o período de suspensão das aulas 
presenciais nas instituições de ensino municipal e privadas.  
 
Art. 4º. Ficam também suspensas a partir de 06/08/2020, por 20 dias, a realização de qualquer 
evento em local fechado ou aberto, que implique em aglomeração de pessoas, independentemente 
da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração, tipo e modalidade do evento, 
inclusive festas, eventos esportivos (torneios e jogos), congressos, seminários, 
plenárias, independentemente do número de pessoas que reúna; 
 

I – Igrejas Católicas e Evangélicas estão liberadas a realizarem apenas missas / 
cultos religiosas, observando o distanciamento social e o uso obrigatório de mascaras, 
limitando-se ao estritamente ao necessário para a realização dos eventos, seguindo os 
protocolos sanitários. 

 
Art. 5º. Ficam suspensas também no âmbito do Município de Agua Doce do Maranhão/MA, pelo 
prazo de 20 dias, todas as atividades que impliquem em alta rotatividade ou aglomeração de 
pessoas, com fechamento dos estabelecimentos, especialmente: 
 
I - clubes, festas, recepção, buffet, casas de espetáculo e similares; 
 
II - clínicas de estética, públicas e privadas, exceto, quanto às últimas, aquelas relacionadas a 
atendimentos de urgência e emergência; 
 
III – aglomerações em praças e demais bens públicos de uso comum;  
 
IV – clubes e locais de eventos esportivos e de recreação de qualquer natureza; 
 
V – associações comunitárias e organizações não governamentais (ONGs), quando implicar em 
aglomerações de pessoas; 
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§ 1º - São consideradas atividades essenciais, cujo funcionamento fica permitido, com as condições 
estabelecidas pelo presente Decreto, por exemplo, estabelecimentos de saúde pública e privada, 
bancos, casas lotéricas, supermercados, farmácias, padarias, posto de combustível e outros assim 
formalmente reconhecidos pela Comissão Gestora do Plano de Prevenção e Contingenciamento 
em Saúde do COVID-19. 
 
VIII – Os bancos, lotéricas, correspondentes bancários e setores comerciais e lojistas, 
funcionarão normalmente, desde que observem os protocolos de segurança fixados pelas 
autoridades sanitárias, abrangendo concomitantemente: 
 
§ 1º - distancia de segurança entre as pessoas; 
 
§ 2º - uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários, podendo ser máscaras 
laváveis ou descartáveis; 
 
§ 3º - higienização frequente das superfícies; 
 
§ 4º - disponibilização aos funcionários e aos clientes de álcool em gel e/ou água e sabão; 
 
§ 5º - o controle de acesso de clientes a fim de que sejam evitadas aglomerações, no interior ou 
no exterior do estabelecimento; 
 
§ 6º - organizar filas, quando houver, inclusive com a marcação no solo ou adoção de balizadores; 
 
§ 7º - O setor comercial e lojista deverá limitar o acesso de pessoas a no máximo 03 (três) 
pessoas 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; 
 
 
Art. 6º. Os estabelecimentos não sujeitos ao fechamento (liberados para o funcionamento), 
referidos no § 1º do artigo anterior, deverão adotar as seguintes medidas: 
 
I – intensificar a limpeza, especialmente a higienização de superfícies, banheiros, maçanetas e 
corrimãos, disponibilizar álcool gel 70% para higienização de mãos, além de sabonete e papel 
toalha descartável nos seus lavatórios; 
 
II – manter circulação de ar nos ambientes; 
 
III – divulgar informações acerca do novo coronavírus - COVID-19 e das medidas de prevenção; 
 
IV – manter espaçamento mínimo de 2m (dois metros) entre pessoas, evitando contato físico 
entre atendentes e clientes, como apertos de mão; 
 
V – orientar e garantir rigorosa higienização de seus profissionais, afastando imediatamente do 
serviço aqueles que apresentarem ou que tenham apresentado nos últimos 14 dias sintomas 
relacionados à COVID-19, ou ainda que tenham viajado no mesmo período para locais de risco, 
assim definidos pelas autoridades sanitárias; 
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VI - garantir que a lotação do espaço não exceda a 50% (cinquenta por cento) 
da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou PPCI, organizando eventuais filas de 
atendimento no ambiente externo, com distância mínima de 2m (dois metros) entre as pessoas; 
 
VII – Caso as normas sanitárias / protocolos sanitários não sejam seguidos pelos 
estabelecimentos, a Vigilância Sanitária poderá sob pena de fechamento compulsório e 
ainda sanções administrativas, caso não obedeçam às normas estabelecidas no decreto. 
 
Art. 7. Será considerada abusiva a elevação de preços, sem 
justa causa, dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do  
inciso III do art. 36 da Lei Federal nº12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II do art. 2º 
do Decreto Federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando às penalidades previstas em lei. 
 
 
Art. 8. A celebração de atos fúnebres e outras atividades consideradas 
inadiáveis deverão ser realizadas sem aglomeração de pessoas, ficando limitada, quando realizado 
em ambiente fechado, a permanência de no máximo 10 pessoas, e com distância de 2m (dois 
metros) entre os presentes; seguindo os procedimentos já estabelecidos no PLANO DE 
CONTINGENCIA do Município de Água Doce do Maranhão. 
 
Art. 9. Fica determinado o controle de fluxo de pessoas nas divisas do 
Município de Agua Doce do Maranhão/MA. 
 
§ 1º. O controle de fluxo de pessoas será exercido pela vigilância em saúde municipal, em 
articulação com os serviços de vigilância em saúde federal e estadual, e com o apoio da Polícia 
Militar e demais forças de segurança. 
 
§ 2º. Os órgãos envolvidos no controle de fluxo de pessoas poderão solicitar a 
colaboração da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. 
 
§ 3º. O controle de fluxo será exercido por meio de abordagem das 
pessoas provenientes de outras localidades, as quais receberão orientações e determinações 
expedidas pelo serviço de saúde com objetivo de conter a contaminação pelo NOVO 
CORONAVIRUS. 
 
Art. 10 - A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a expedir recomendações técnicas, no 
que contempla o combate e prevenção de toda a população e também no que contempla ao 
tratamento de pacientes suspeitos ou infectados com o Coronavírus, (COVID-19).  
 
Art. 11 - As atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que 
impliquem em aglomerações de pessoas, ficam suspensas também por 20 (vinte) dias, transferindo 
ao respectivo secretário poderes para determinar as atividades a serem suspensas e as medidas a 
serem adotadas. 
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Art. 12. Ficam suspensas por tempo indeterminado as férias e licenças estatutárias passíveis de 
gozo oportunos dos servidores públicos municipais que atuam nos serviços públicos de saúde, 
bem como daqueles que, pela natureza dos serviços, não possam sofrer solução de continuidade 
sem prejuízo para a população, circunstância que deve ser analisada pele chefe imediato com a 
colaboração da Secretaria Municipal de Administração; 
 
Art. 13. Fica suspenso por 20 dias o atendimento externo junto ao Conselho Tutelar 
Municipal, que atuará em regime de plantão, em escala de revezamento de seus membros, bem 
como as reuniões presenciais dos conselhos municipais. 
 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 14. A desobediência aos comandos previstos no presente decreto sujeitará o infrator à 
aplicação das sanções administrativas abaixo especificadas, previstas na Lei Federal Nº. 6.437 de 20 
de agosto de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 268 do Código Penal. 
 

I – advertência; 
II – interdição parcial ou total do estabelecimento; 
III – Cassação de licença de funcionamento; 
 

§ 2° As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pela Secretária de 
Saúde / Vigilância Sanitária do Município, ou por quem este delegar competência, na forma do art. 
14 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977. 
 
 
Art. 15. As medidas e prazos previstos neste Decreto poderão ser reavaliados a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município, por ato do Chefe do 
Poder Executivo.  
 
Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

  Água Doce do Maranhão – MA, 06 de Agosto de 2020. 

 

 
THALITA E SILVA CARVALHO DIAS 

Prefeita Municipal 
 


